EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 292/2021
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO
1. PREÂMBULO
Encontra-se aberta na Divisão de Licitação e Compras, situada à Avenida Capitão João Pinto, nº. 193, Centro,
Carlos Chagas/MG, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, com finalidade de selecionar proposta
mais vantajosa objetivando o “Registro de Preços para eventual e futura contratação de prestação de
serviços de locação de equipamentos para atender os eventos a serem promovidos pelas diversas
Secretarias do Município de Carlos Chagas/MG”, conforme requisições previstas nos autos do processo,
nos termos das especificações constantes do Anexo I, que fazem parte integrante deste.
O pregão será realizado pela Pregoeira Ione Araújo Pereira Bitencourt, portadora do CPF nº. 023.912.136.89,
e Equipe de Apoio, designadas pelas Portarias nº. 277/2021 de 05/11/2021, 061/2021 de 04/01/2021,
277/2021 de 05/11/2021 respectivamente.
A presente licitação é regida pelas as normas contidas neste Edital, na Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02,
pelos Decretos Municipais nº. 013/2005 e nº. 056/2005 e ainda, no que couber, na Lei Federal nº. 8.666/93 e
suas alterações posteriores.
Serão observadas as seguintes datas, horários e local para os procedimentos:
Prédio da UAB – Universidade Aberta do Brasil
situado no endereço Travessa Braga, nº. 381,
Local
Centro, Carlos Chagas/MG. (Próximo à Biblioteca
Municipal).
Abertura da sessão e Credenciamento de participantes
Recebimentos dos envelopes com as propostas
comerciais e habilitação
Abertura da proposta comercial e classificação
Início da sessão de disputa de lances

08:30 horas do dia 24/11/2021
08:30 horas do dia 24/11/2021
08:40 horas do dia 24/11/2021
08:40 horas do dia 24/11/2021

2. OBJETO
2.1. O presente Pregão tem por objeto o “Registro de Preços para eventual e futura contratação de
prestação de serviços de locação de equipamentos para atender os eventos a serem promovidos pelas
diversas Secretarias do Município de Carlos Chagas/MG”, conforme requisições previstas nos autos do
processo, nos termos das especificações constantes do Anexo I, que fazem parte integrante deste.
2.2. O Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura da Ata de Registro dos Preços
constante no Anexo II.
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3. ÁREA(S) SOLICITANTE(S)
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer;
Secretaria Municipal de Saúde;
Secretaria Municipal de Assistência Social;
Secretaria Municipal de Educação;
4. INFORMAÇÕES E ELEMENTOS ESCLARECEDORES DA LICITAÇÃO
4.1. A realização do procedimento estará a cargo da Pregoeira nomeada por esta Administração Pública.
4.2. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer
meio de comunicação que comprove o recebimento.
4.3. O interessado poderá obter o edital com seus anexos através do site www.carloschagas.mg.gov.br, os
elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das
obrigações necessárias ao cumprimento do seu objeto, serão obtidos através do fone/fax nº. (33) 36241263/1201/1454, de segunda à sexta-feira, no horário das 7:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.
4.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados à Pregoeira,
até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço licitacoes.compras@hotmail.com.
5 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar deste pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências deste edital e seus
anexos.
5.2. Não se admitirá nesta licitação a participação de:
a) empresas que não atenderem às condições deste edital;
b) empresas que estejam sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou
tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com o poder público no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta;
c) pessoas jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e diretores os servidores do Município de
Carlos Chagas.
5.3. No caso de consórcio, os mesmos observar-se-ão as seguintes normas:
a) comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos
consorciados;
b) indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, fixadas no
Edital;
c) apresentação dos documentos exigidos no edital, por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito
de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação
econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva
participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por
cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos,
em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei;
d) impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um
consórcio ou isoladamente;
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e) responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação
quanto na de execução do contrato;
f) no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa
brasileira, observado o disposto no subitem “b” do item 5.3
g) O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração da Ata de Registro de Preços, a
constituição e o registro do consórcio, nos termos do art. 33, § 2º da Lei 8.666/93, bem como do compromisso
referido no subitem “a” do item 5.3.
6 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
6.1. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste pregão, devendo protocolizar o
pedido no setor de protocolo, situado no prédio-sede da Prefeitura Municipal ou encaminhá-lo pelos Correios,
por fax ou e-mail, desde que os originais sejam encaminhados à Administração, até 02 (dois) dias úteis, antes
da data fixada para recebimento das propostas, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.
6.1.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame.
6.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o
fizer até o segundo dia útil que anteceder à data de realização da sessão pública do pregão, hipótese em que
tal comunicação não terá efeito de recurso.
6.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório.
7. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO
7.1. A documentação para CREDENCIAMENTO dos interessados será:
a) Os interessados apresentarão no início do pregão declaração dando ciência de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação (Lei Federal 10.520/2002, art. 4°, inc. VII), conforme modelo Anexo IX;
b) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
b.1) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b.1.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
b.2) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
b.3) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
b.4) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
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b.5) No caso de Microempreendedor Individual (MEI) deverá comprovar sua condição mediante a
apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI).
c) Cópia da Carteira de Identidade e CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) ou outro documento oficial com foto,
caso o credenciado seja sócio ou administrador da empresa;
d) Caso o credenciado não seja sócio ou administrador da empresa, deverá apresentar procuração particular
com firma reconhecida, com poderes especiais para negociação na referida sessão de pregão, conforme
Anexo V, ou procuração por instrumento público, ambas com validade de 12 (doze) meses a contar da data da
expedição, bem como, Cópia da Carteira de Identidade e CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) ou outro
documento oficial com foto.
e) Se o licitante participante for Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP deverá apresentar
também a Certidão expedida pela Junta Comercial comprovando a sua condição como tal (inscrição), caso
queira usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 ou a Declaração de Microempresa – ME ou
Empresa de Pequeno Porte – EPP (Anexo VI).
f.) Se o licitante participante for Microempreendedor Individual deverá apresentar o Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, conforme art. 13 da Instrução Normativa nº 20 do DREI ou a
Declaração de Microempreendedor Individual (Anexo VI).
f.1)
O
referido
documento
poderá
ser
emitido
no
Portal
do
Empreendedor
(http://www.portaldoempreendedor.gov.br), é o documento hábil para comprovar suas inscrições, alvarás,
licenças e sua situação de enquadramento perante terceiros.
7.2. A falta ou incorreção dos documentos de credenciamento não implicará a exclusão da empresa/licitante
em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se das demais fases do pregão.
7.3. Os documentos de Credenciamento acima previstos deverão ser apresentados FORA dos Envelopes 1 e
2.
7.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada empresa licitante credenciada, sendo que cada
um deles poderá representar apenas uma credenciada.
7.5. O licitante deverá apresentar os seus respectivos documentos acima relacionados, em cópia legível
autenticada por cartório competente. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os
respectivos originais sejam apresentados para a devida autenticação funcional, (considerar-se-á original a via
impressa de documento que esteja disponível na “INTERNET”).
7.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, ou ao enquadramento na
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou de cooperativa que faz jus ao tratamento
diferenciado da Lei Complementar n° 123, de 2006, sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
7.7. OBS: Os documentos cujos prazos de validade não estejam fixados terão o prazo de 60 (sessenta)
dias a partir da emissão.
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8 - DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS E DOS DOCUMENTOS
DE PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO
8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos interessados ou seus representantes,
devidamente credenciados, em sessão pública, o pregoeiro, que dirigirá os trabalhos, receberá os documentos
abaixo relacionados, sendo registrados em ata os nomes dos licitantes.
8.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, separada de qualquer dos envelopes exigidos
no subitem abaixo, dando ciência de que atende às condições do presente certame, conforme Modelo
constante no ANEXO IV e;
8.1.2. Envelope contendo a Proposta de Preço (envelope nº 1), devidamente lacrado.
8.1.3. Envelope contendo a documentação exigida para a Habilitação (envelope nº 2), devidamente lacrado.
8.1.4. A declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, deverá ser entregue no início da sessão, no
ato do credenciamento, separadamente dos envelopes 1 e 2.
8.2. Aberta a sessão não mais serão admitidos novos licitantes.
8.2.1. Os documentos relativos a proposta de preço e a habilitação deverão ser entregues separadamente, em
envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante, o número e objeto da
licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação"), na
forma das alíneas “a” e “b” a seguir:
a) envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço:
MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS/MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS
PROCESSO Nº. 292/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021
ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:....................................................................................................................
b) envelope contendo os documentos de Habilitação:
MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS/MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS
PROCESSO Nº. 292/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021
ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:......................................................................................................................
8.3. Os documentos necessários para participação na presente licitação poderão ser apresentados em original
ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa
oficial, no caso de cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência, na sessão, pelo pregoeiro
ou sua equipe de apoio.
8.3.1. Caso a licitante opte por apresentar os documentos em seus originais, estes não lhe serão devolvidos,
pois integrarão o processo de licitação.
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8.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em
fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como
forma de ilustração das Propostas de Preços.
8.5. Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo os documentos
referentes à Proposta de Preço e à Habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do
Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente.
8.6. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados em língua
estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil
por tradutor juramentado.
8.7. No caso de contratação de pessoa jurídica deverá constar o número do Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ - indicado nos documentos da Proposta de Preço e em todos os documentos da Habilitação
deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação.
8.8. Após a apresentação da Proposta de Preço, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
9 - APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE “1”
9.1. Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope lacrado, identificado como Envelope
1.
9.2. A Proposta de Preço, redigida em português, de forma clara e precisa, não podendo ser manuscrita nem
apresentar rasuras, emendas, ressalvas, entrelinhas ou omissões, devendo ser digitada ou impressa por meio
eletrônico, em papel timbrado da proponente, em uma via, devidamente assinada pelo representante legal,
constando seu nome completo, de forma legível, sendo todas as páginas rubricadas e anexas. Ademais:
a) ter a validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega das propostas e
excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.
b) Proposta de Preço, com todas as especificações detalhadas do objeto licitado, constantes do ANEXO I.
c) Declarar, no corpo da proposta, ou em escrito à parte, de que, nos preços mantidos na proposta escrita e
naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte e entrega dos produtos e outros de qualquer
natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita compra do objeto da licitação. O Município não admitirá
qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo
licitante sobre os preços cotados.
9.3. Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos
custos.
9.4. A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às
condições deste Edital.
9.5. Ficam vedadas:
a) a subcontratação total ou parcial do objeto, pela Contratada a outra empresa, sem prévia notificação e
autorização do Município de Carlos Chagas, a ser feita no prazo mínimo 30 (trinta) dias;
b) a cessão ou transferência total ou parcial do objeto do contrato.
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10 - APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE “2”
10.1. Os licitantes deverão apresentar no envelope 2 - “Documentos de Habilitação”, que demonstrem
atendimento às exigências indicadas neste item.
10.2. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação:
10.2.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhado da última alteração, se houver,
devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais,
e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus
administradores, devendo o objeto social ser compatível com o objeto da licitação;
b.1) Em se tratando de alteração consolidada, esta deverá conter todas as cláusulas atribuídas por lei, em vigor,
este caso não será necessária a apresentação do primeiro contrato social.
b.1.1) Se a alteração consolidada encontrar-se desatualizada, o interessado deverá juntar, além desta, as
modificações posteriores.
b.1.2) Em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada, ambas deverão ser apresentadas pelo
licitante.
c) 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.
OBS: Os documentos relacionados nas alíneas acima deste item não precisarão constar do Envelope
"Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
10.2.2 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica, através do cartão do CNPJ;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova da Situação Regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Lei nº 8.036, de 11
de maio de 1990), através da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
d) Certidão de Quitação de Tributos, sendo:
d.1) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa/Positiva com Efeito Negativo);
d.2) certidão negativa de débito/positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Pública Estadual;
d.3) certidão negativa de débito/positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Pública Municipal;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).
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10.2.3 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial da Sede da pessoa jurídica licitante (expedida pelo
cartório distribuidor) ou Certidão Judicial Cível Negativa (fornecida pelo Tribunal de Justiça da comarca a qual
se situa a pessoa jurídica).
a.1) A licitante que estiver com a Certidão Positiva de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, se apresentar o
plano de recuperação da empresa devidamente aprovado e homologado judicialmente, nos termos do art. 58,
da Lei nº. 11.101/2005 poderá ser considerada habilitada, desde que demonstre e cumpra com todos os
demais requisitos de habilitação exigidos neste edital.
OBS: O Microempreendedor Individual (MEI) está dispensado da apresentação dos documentos
relativos à Qualificação Econômico-Financeira.
10.2.4 - DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.2.4.1. Para o item 01:
a)
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as
características do objeto da licitação referente à locação de banheiros químicos e/ou estrutura para
eventos, através da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente
licitação.
b)
Comprovação de destinação de resíduo dos banheiros químicos, através de contratos de destinação,
armazenamento, tratamento, disposição final ou declaração emitida pelo ETE ou órgão equivalente;
acompanhada de licença ambiental junto ao Órgão Ambiental Estadual.
10.2.4.2. Para o item 02, 03 e 04:
a)
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as
características do objeto da licitação referente à locação/montagem de camarins e/ou estrutura para
eventos, através da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente
licitação.
10.2.4.3. Para o item 05, 06, 07, 08:
a)
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as
características do objeto da licitação referente à locação de geradores de energia, através da apresentação
de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.
10.2.4.4. Para o item 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19:
a)
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as
características do objeto da licitação referente à locação/montagem de palcos, através da apresentação de
atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório
da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.
b)
Comprovante de aptidão para desempenho de atividades pertinentes com o
objeto da presente licitação referente à locação ou/e montagem de palcos, em nome do responsável técnico
da empresa, através de atestado devidamente registrado no CREA, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado;
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c)
Certidão de Registro/Quitação da Empresa LICITANTE perante o CREA/CAU, dentro do prazo de
validade, comprovando que exerce atividade objeto da licitação referente à locação de palcos;
d)
Certidão de Registro/Quitação de Pessoa FÍSICA perante o CREA/CAU, dentro do prazo de validade,
relativa ao profissional indicado como Responsável Técnico deste certame.
e)
Comprovação de que o Responsável Técnico apresentado é parte integrante da empresa, podendo
ser comprovado através de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), ficha de empregados, contrato de
prestação de serviços em vigor ou em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita através de
apresentação do Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente.
10.2.4.5. Para o item 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 60:
a)
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as
características do objeto da licitação referente à locação de portais ou estrutura para eventos, através da
apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.
10.2.4.6. Para o item 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 115:
a)
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as
características do objeto da licitação referente à locação de tendas e/ou estrutura para eventos, através da
apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.
10.2.4.7. Para o item 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e
91:
a)
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as
características do objeto da licitação referente à locação/serviços de sonorização, através da apresentação
de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.
b)
Certidão de Registro/Quitação da Empresa LICITANTE perante o CREA/CAU, dentro do prazo de
validade, comprovando que exerce atividade objeto da licitação referente à locação de palcos;
c)
Certidão de Registro/Quitação de Pessoa FÍSICA perante o CREA/CAU, dentro do prazo de validade,
relativa ao profissional indicado como Responsável Técnico deste certame.
d)
Comprovação de que o Responsável Técnico apresentado é parte integrante da empresa, podendo
ser comprovado através de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), ficha de empregados, contrato de
prestação de serviços em vigor ou em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita através de
apresentação do Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente.
10.2.4.8. Para o item 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109:
a)
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as
características do objeto da licitação referente à locação de gradis e/ou estrutura para eventos, através da
apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.
10.2.4.9. Para o item 110:
a)
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as
características do objeto da licitação referente à locação de fechamento em placa de aço e/ou estrutura
para eventos, através da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica
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de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente
licitação.
10.2.4.10. Para o item 111, 112, 113 e 114:
a)
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as
características do objeto da licitação referente à locação de placas de led e/ou estrutura para eventos,
através da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.
10.5. DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS:
a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme
modelo em ANEXO III.
b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, do art. 32 da
Lei nº 8.666/93, alterado pela Lei nº 9.648/98, conforme ANEXO V.
c) Declaração de Responsabilidade, Concordância e de Submissão às condições do Edital, conforme ANEXO
X.
10.5.1. Os documentos necessários para participação na presente licitação poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da
imprensa oficial, no caso de cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência, na sessão, pelo
Pregoeiro.
10.5.2. Caso o licitante opte por apresentar os documentos em seus originais, estes não lhe serão devolvidos,
pois integrarão o processo de licitação.
10.5.2. Os documentos que não tiverem data de validade serão considerados válidos se emitidos nos
60 (sessenta) dias anteriores à data da entrega dos envelopes, COM EXCEÇÃO DOS SEGUINTES
DOCUMENTOS: CNPJ, prova de inscrição no cadastro dos contribuintes municipal e/ou estadual,
quando for o caso, Alvará de localização e Funcionamento da empresa que são expedidos sem
previsão do término de sua validade, e os comprobatórios da habilitação jurídica.
10.5.3. Às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte serão aplicadas as disposições da Lei
Complementar nº 123/06.
11 - DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga o Município de Carlos
Chagas/MG a firmar contratações, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição de um ou mais itens,
ficando assegurado ao detentor do registro à preferência de fornecimento, em igualdade de condições, em
caso de menor preço.
11.2. Ao licitante vencedor do item, fica assegurada a preferência em igualdade de condições com os demais
licitantes ocorrentes em futuros certames, ou mediante utilização de quaisquer outros meios, respeitada a
legislação relativa às licitações, durante o prazo de validade do registro de preços.
11.3. O resultado desta licitação será divulgado no Diário Oficial do Estado.
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11.4. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços
para contratações futuras e eventuais da Administração Pública.
11.5. A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de
compromisso de futura contratação, em que se registram os preços, especificações técnicas, fornecedores e
órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas
propostas aduzidas.
11.6. Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do
conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de
Registro de Preços.
11.7. Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos
iniciais da presente licitação para Registro de Preços, bem como integre a futura Ata de Registro de Preços.
11.8. O Órgão Gerenciador da presente ARP será a própria Prefeitura Municipal de Carlos Chagas/MG, através das
Secretarias Municipais de Cultura, Esporte e Lazer; Saúde; Assistência Social e Educação.
11.9. O prazo de validade do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da publicação da
ARP.
11.10. Homologado o resultado da licitação, a Secretaria Municipal de Fazenda respeitada à ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os particulares para assinatura
da ARP, no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, a qual constitui compromisso formal de fornecimento nas
condições estabelecidas.
11.11. A contratação do fornecedor com preços registrados, após a expedição da Ordem de Fornecimento
pelo Setor de Licitações e Compras será formalizada, por intermédio da Nota de Empenho, nos termos do art.
62 da Lei nº 8.666/93.
11.12. O interessado poderá obter o Edital com seus anexos através do site www.carloschagas.mg.gov.br, os
elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das
obrigações necessárias ao cumprimento do seu objeto, serão obtidos através do fone/fax nº. (33) 3624-1263,
de segunda à sexta-feira, no horário das 07:00 às 11:00 horas e 13:00 às 17:00 horas.
12 - DA SESSÃO - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
12.1. No dia, hora e local designados no Edital, será realizada sessão pública para recebimento das propostas
e da documentação de Habilitação, devendo o representante legal ou seu procurador proceder ao respectivo
credenciamento, comprovando possuir os necessários poderes para formulação de propostas verbais (lance) e
para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
12.2. Aberta a sessão, o representante legal ou seu procurador entregará ao pregoeiro, declaração dando
ciência de que cumpre plenamente os requisitos de Habilitação, conforme estabelece o inciso VII, do art. 4°,
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, (ANEXO IV) e, em envelopes separados, a proposta e a
documentação de habilitação.
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12.3. O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes “1”, contendo as propostas, que deverão ser rubricadas
por ele e pelos representantes dos licitantes presentes, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das
exigências contidas no Edital, sendo classificadas as propostas dos licitantes de menor preço e aquelas que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente
à de menor preço, para o(s) item(ns) licitado(s).
12.4. Quando não forem verificadas no mínimo 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas
no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para
que os licitantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas
escritas. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente
do número de licitantes.
12.5. Para o julgamento das propostas será considerada vencedora a proposta da licitante que ofertar o
MENOR PREÇO POR ITEM, conforme definidos neste Edital e seus Anexos.
12.6. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. Os lances verbais serão
feitos para cada item até o encerramento do julgamento destes.
12.7. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de menor preço e os demais, em ordem decrescente
de valor.
12.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas.
12.9. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, do valor do item, inferiores à
proposta de menor preço.
12.10. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor
preço e o valor estimado para a contratação.
12.11. Os descontos serão cotados com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula.
12.12. Nos preços propostos deverão ser incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até
o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente
licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da Contratada.
12.12.1. O Pregoeiro no julgamento das propostas de preços poderá determinar que sejam promovidas
retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais como:
a)Discrepância entre valores grifados em algarismo ou por extenso: prevalecerá o valor por extenso;
b)Erro de multiplicação do valor unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço
unitário e a quantidade, corrigindo-se o valor total;
c) Erro de adição será retificado conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma;
d)Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço unitário e as quantidades previstas,
alterando-se o valor final;
e)Erro no preço total será corrigido de acordo com o disposto nas letras acima.
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12.13. Declarada encerrada a etapa competitiva, ordenadas às propostas o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
12.14. Sendo aceitável a(s) proposta(s) de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação - “2” - do(s) licitante(s) que a tiver(em) formulado para confirmação das suas condições
habilitatórias.
12.14.1. Na apreciação e no julgamento das propostas não serão consideradas quaisquer ofertas ou
vantagens não previstas neste instrumento, nem serão permitidas ofertas baseadas nas propostas das demais
licitantes, obrigando-se o licitante, a executar as condições da proposta apresentada.
12.15. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendolhe adjudicado o(s) item(ns)/objeto do certame.
12.16. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente,
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.
12.16.1. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atender às exigências deste Edital e/ou entregar as propostas após o prazo fixado pelo Edital;
b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital.
12.17. Nas situações previstas nos itens 12.10, 12.13, e 12.16, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com
o proponente para que seja obtido preço melhor.
12.18. O(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) deverá(ão) apresentar ao Pregoeiro, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas após o encerramento da sessão pública do pregão, nova proposta escrita
acompanhada de nova planilha de preços, em conformidade com o anexo deste edital e de acordo com o
correspondente item(ns) adjudicado(s).
12.19. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que,
ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes.
12.20. As omissões irrelevantes não ensejarão a desclassificação do licitante vencedor, salvo se causarem
prejuízo à Administração ou lesem direitos dos demais proponentes.
12.21. No caso de empate entre duas ou mais propostas, referente ao objeto licitado, de empresas
enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, a classificação dar-se-á,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público para o qual todos os licitantes serão convocados (Lei nº 8.666/93,
e alterações, art. 45, § 2º, segunda parte).
12.22. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
12.22.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
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12.23. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
12.23.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.
12.23.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei Complementar nº
123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
12.23.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei Complementar nº
123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
12.23.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
12.23.5. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte.
12.23.6. No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão.
12.24. Será feito o ordenamento das demais propostas habilitadas e classificadas de acordo com o critério
MENOR PREÇO POR ITEM.
12.25. Todos os documentos e envelopes serão rubricados pelos licitantes presentes e pelo Pregoeiro.
12.26. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência, destinada a
esclarecer ou completar a instrução do processo.
12.27. É facultado, ainda, ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Carlos Chagas/MG, para efeito de avaliação
e julgamento da habilitação ou proposta de preço, valer-se de assessoramento técnico.
12.28. A entrega dos envelopes contendo a proposta de preços e a respectiva documentação significará
expressa aceitação, pelas licitantes, de todas as disposições deste edital.
13 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
13.1. O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, para homologação, conforme
previsto no Decreto Municipal nº 013/2005.
13.2. Após a homologação do resultado do certame licitatório, o(s) licitante(s) vencedor(es) que tiverem os
preços registrados, havendo a necessidade do fornecimento, à critério da Administração, serão notificado(s),
para disponibilizar os itens em 24 (vinte e quatro) horas antes do início do evento, a contar do recebimento por
parte da Contratada da Ordem de Fornecimento, no local indicado pela respectiva Secretaria Municipal, ou
estando disponíveis no estoque, poderá imediatamente, no ato do recebimento da ordem de fornecimento.
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13.3. É facultado ao Município, quando o(s) vencedor(es) não entregar(em) o(s) item(ns) no prazo fixado neste
Edital ou não apresentar situação regular para cumprimento da ordem de fornecimento no ato da assinatura do
contrato ou, ainda, recusar-se, injustificadamente, a cumprir sua proposta, convocar os Licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação
pertinente.
13.4. A proposta da vencedora deverá ser executada em estrita conformidade com as prescrições deste Edital
e seus anexos, que são dele partes integrantes e inseparáveis.
14. DO EMPATE
14.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas, de empresas não enquadradas como microempresas
ou empresas de pequeno porte, a classificação dar-se-á obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para
qual todos os licitantes serão convocados (Lei nº 8.666/93, e alterações, art. 45, § 2º, segunda parte).
14.2. Se deste certame estiverem participando microempresas e empresas de pequeno porte, será
assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação destas.
14.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
14.2.2. Ocorrendo o empate, a Pregoeira procederá da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto
licitado;
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea a, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 10.2 deste Edital, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
14.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 12.2.1 deste Edital, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
14.2.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 12.2.2, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
14.2.5. O disposto no subitem 12.2.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
15 - DOS RECURSOS
15.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões
do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
15.1.1. A petição poderá ser feita na sessão, e se oral, será reduzida a termo em Ata.
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15.1.2. As petições com as razões recursais, assim como as impugnações a recursos, poderão ser
protocoladas na Prefeitura Municipal ou encaminhadas pelos Correios, por fax ou e-mail, desde que os
originais sejam encaminhados à Prefeitura até no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
15.1.2.1. Serão considerados intempestivos os recursos cujas razões tenham sido encaminhadas pelos
Correios à Prefeitura após os 03 (três) dias úteis previstos no item anterior.
15.2. Os recursos e as impugnações, interpostos posteriormente ao dia da sessão, deverão observar os
seguintes requisitos:
a) serem digitados e devidamente fundamentados;
b) serem dirigidos ao Pregoeiro;
c) serem assinados pelo representante legal da recorrente ou por Procurador devidamente habilitado;
d) serem protocolados na Prefeitura Municipal ou encaminhados pelos Correios, por fax ou e-mail, desde que
os originais sejam encaminhados à Prefeitura até no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
15.3. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de
recurso e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
15.4. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente
informado à autoridade superior.
15.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
15.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata de
Registro de Preços.
15.7. O licitante que convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído, sem
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
15.8. Colhidas às assinaturas, o setor responsável providenciará a imediata publicação da ata e se for o caso,
do ato que promover a exclusão de que trata o item anterior.
16 - DA RESCISÃO DA ATA DE DO REGISTRO DE PREÇOS
16.1. A rescisão do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no Decreto Municipal
n° 013/2005 e/ou nas condições abaixo:
a) recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, após o prazo preestabelecido neste Edital;
b) suspender o fornecimento dos itens, sem prévia ordem judicial ou sem recorrer das decisões das
autoridades competentes, ficando sujeita a multa, mais perdas e danos;
c) falir ou dissolver-se;
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do Registro de Preços, sem prévia e expressa
anuência da Prefeitura Municipal de Carlos Chagas/MG.
17 - DAS CONTRATAÇÕES
17.1. A contratação será simplificada e representada pela Nota de Empenho (NE) ou pela Ordem de
Fornecimento, nos termos do disposto no art. 62, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.
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17.2. Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preços serão obrigados a retirar as Notas de Empenhos
ou as Ordens de Fornecimentos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos
respectivos anexos e na própria Ata.
17.3. Para instruir a formalização da Nota de Empenho, a Contratada deverá providenciar e encaminhar ao
órgão contratante, juntamente com a Nota Fiscal, as Certidões Negativas de Débitos relativas às Contribuições
Previdenciárias ou Certidões Positivas com efeitos de Negativa e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), ou com efeito equivalente.
17.4. É facultado ao Município, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços, termo de
contrato ou não aceitar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes e devidamente habilitados, pela ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas ao primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de
conformidade com o ato convocatório.
18 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
18.1. A autorização de fornecimento será formalizada e encaminhada às Contratadas para a entrega dos itens
a serem locados.
18.2. A partir do recebimento da Nota de Empenho, os fornecedores terão até 24 (vinte quatro horas) antes
dos eventos para efetuar a entrega dos itens locados, com presteza e qualificação para a realização dos
eventos dentro da técnica e segurança possíveis, sob a pena de serem aplicadas as sanções estabelecidas
neste Edital.
18.3. Com igual antecedência mínima, as Secretarias Municipais enviarão e-mail de detalhamento para
execução dos serviços para o endereço eletrônico constante na Proposta de Preços apresentada pela
empresa.
18.3.1. O e-mail de detalhamento deverá conter todas as informações necessárias para execução do serviço,
tais como: nome do evento, datas, horários, locais, identificação do representante da Secretaria responsável
pelo evento e seus respectivos contatos.
18.3.2. No caso de itens que exijam arte ou material prévio (imagens brutas etc.), o e-mail com detalhamento
para execução dos serviços irá conter os mesmos.
18.4. A montagem e desmontagem de toda a infraestrutura necessária para a realização de cada evento serão
de responsabilidade da Contratada.
18.5. A empresa deverá informar um contato, com nome e número de telefone, de pessoa responsável pela
execução do objeto solicitado.
18.6. A locação será fornecida por dia.
18.7. Caso a Contratada não possa fornecer nas condições e no prazo estipulado, deverá comunicar o fato à
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, por escrito, no prazo de 02 (dois) dias a partir do
recebimento da Autorização de Fornecimento, indicando o prazo necessário para a entrega e justificativa para
tal fim. Se não houver comunicação do fato, a Empresa poderá sofrer sanções.
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18.8. Além das sanções previstas neste Edital, o não atendimento à solicitação provoca a geração de
ocorrência.
18.9. As demandas previstas e registradas na Ata poderão ter as entregas antecipadas ou adiadas, total ou
parcial, em função de aumento ou diminuição do consumo, desde que haja necessidade e interesse da
Administração, não sendo facultado extrapolar os limites e ampliar os quantitativos.
18.10. A entrega dos itens a serem locados é de inteira responsabilidade do fornecedor e incluirá:
carregamento, transporte, seguro, descarga, impostos e quaisquer outras despesas adicionais.
18.11. A existência de preços registrados não obriga a Administração a locar os itens pela quantidade
constante no Registro de Preços, firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização
de licitação específica para a locação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços a
preferência de fornecimento quando o preço oferecido na licitação específica for igual ao preço registrado e o
veículo atender as demais condições estabelecidas.
18.12. A Contratada deverá entregar os itens, utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto neste instrumento editalício.
18.13. Os prejuízos causados ao Município de Carlos Chagas/MG ou a terceiros, por atos de seus
empregados ou prepostos, correrão por conta da contratada.
19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
19.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Secretaria
Municipal da Fazenda do Município de Carlos Chagas/MG em 30 (trinta) dias após a apresentação do
documento fiscal, com Recurso Estadual e Recurso Próprio.
19.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a
partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
19.3. Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de
executadas a devida correção e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações
tributárias e sociais legalmente exigidas.
19.4. A Divisão de Licitação e Compras terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da nota
fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la.
19.5. A Nota Fiscal não aprovada será devolvida para as necessárias correções, com as informações que
motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 19.4, a partir da data de sua
reapresentação.
19.6. O pagamento será efetuado, com apresentação da Nota Fiscal, Certidão Negativa de Débito – CND
quanto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a CND relativa à Seguridade Social (INSS) e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A não apresentação dos documentos de regularidade fiscal
não impede a efetuação dos pagamentos devidos, contudo, obriga a Administração em promover a abertura
de Processo Administrativo Disciplinar para apurar o comportamento da Contratada.
19.7. Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado.
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19.8. A Administração Pública direta ou indireta, inclusive, empresa pública e sociedade de economia
mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, só poderá
receber mercadoria ou bem acobertado por Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, conforme inciso I da
cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009 e Lei Municipal nº. 1.839/2012 (Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e).
20 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. A recusa injustificada do adjudicatário em entregar de forma adequada os itens locados, mediante termos
do presente Registro de Preços, após a ordem de fornecimento, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura
Municipal de Carlos Chagas/MG, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às
penalidades legalmente estabelecidas, o que se aplica aos licitantes remanescentes.
20.2. O atraso injustificado na entrega dos itens locados, após o prazo preestabelecido no Edital sujeitará o
Contratado à multa, na forma estabelecida a seguir:
a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia; e
b) 10% (dez por cento) após ultrapassado o prazo da alínea anterior.
20.3. As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor da Nota Fiscal referente à Ordem de
Fornecimento que não for integralmente cumprida, serão descontadas dos pagamentos eventualmente
devidos pela Prefeitura Municipal de Carlos Chagas/MG, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
20.4. Pela inexecução total ou parcial cada ajuste (Nota de Empenho), a Administração poderá aplicar às
empresas, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da Nota Fiscal referente à Ordem de Fornecimento
que não for integralmente cumprida, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal
de Carlos Chagas/MG, no prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa prévia
no prazo de 10 (dez) dias.
20.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea "b",
pelo Município, facultando a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias,
com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias da abertura de vistas
ao processo, conforme estabelecido no § 3º, art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
20.6. Considera-se ocorrência passível de multa:
a) atraso na entrega dos itens após o encaminhamento da Ordem de Fornecimento pela Contratante à
Contratada;
b) impedir a realização da fiscalização.
20.7. Ocorrendo a rescisão pela inexecução de que trata o item 20.4, reserva-se ao Órgão contratante o direito
de optar sucessivamente pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, observada a ordem de
classificação, comunicando, em seguida, à Prefeitura Municipal de Carlos Chagas/MG, para as providências
cabíveis.
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20.8. A segunda adjudicatária, ocorrendo à hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições
estabelecidas neste Edital.
20.9. A aplicação das penalidades previstas nessa cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura
Municipal de Carlos Chagas/MG.
21 - DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
21.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis.
21.2.. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em face dos aumentos de custo que não
possam, por vedação legal, ser refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, as partes, de
comum acordo, com base no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei de Licitação, buscarão uma solução para a
questão. Durante as negociações, o fornecedor contratado em hipótese alguma poderá paralisar o
fornecimento.
22 - CONSTITUEM RESPONSABILIDADES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
22.1. Os equipamentos deverão ser montados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio do
evento, a contar do recebimento da Autorização de Serviço expedida, pela Divisão solicitante, no endereço a
ser informado pela Secretaria Requisitante no Município de Carlos Chagas/MG.
22.1.1. Executar o objeto da licitação conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das Cláusulas Contratuais, além de
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade
especificadas neste Edital e em sua proposta.
22.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal, os itens em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados.
22.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.
22.4.. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos, em conformidade com as normas e
determinações em vigor.
22.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de
provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.
22.6. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o
órgão para a execução do objeto da licitação.
22.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao Contratante.
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22.8. Atender as solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado
pelo fiscal, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do objeto
desta licitação, conforme descrito neste Edital.
22.9. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração.
22.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executar atividades não abrangidas pela Ata de Registro de Preços, devendo a Contratada relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
22.11. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas,
bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais,
estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os
respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de Carlos Chagas/MG.
22.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
22.13. Manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
22.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência desta contratação.
22.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do
art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
22.16. O pagamento das despesas, com transporte dos equipamentos, alimentação, lanches, transporte e
hospedagem do pessoal de apoio, isentando o Contratante de qualquer indenização trabalhista, previdenciária
ou securitário por acidentes de trabalho e doenças profissionais.
22.17. Montar a sonorização e iluminação, palco, sanitários químicos, tendas, gerador, portal e fechamento no
mínimo de 24 (vinte e quatro) horas antes do início do evento com presteza e qualificação para a realização
dos eventos dentro da técnica e segurança possíveis.
22.18. Responsabilizar pelo abastecimento do gerador para passagem de som das bandas, bem como durante
a realização dos shows e diversas programações para os eventos a serem realizados, quando vencedora
deste item.
22.19. Responsabilizar pelo isolamento no perímetro do gerador com placas de fechamento de ferro, quando
vencedora deste item.
22.20. Fornecer operador do gerador de energia, quando vencedora deste item.
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22.21. Responsabilizar- se pela manutenção e funcionamento adequado dos equipamentos locados, durante
todo o período de realização do evento, quando vencedora deste item.
22.22. Fornecer profissional para atender a iluminação, quando vencedora deste item.
22.23. Substituir imediatamente, ás suas expensas, no todo ou em parte, equipamentos em que se verifiquem
defeitos, quebras, vícios, adulterações ou incorreções.
22.24. Apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) devidamente recolhida no setor
Requisitante com antecedência mínima de 10 (dez) dias da realização do evento de grande porte.
22.25. Responsabilizar-se por toda montagem e desmontagem dos equipamentos, ora locados.
22.26. Responsabilizar-se pela manutenção e funcionamento adequado dos equipamentos locados, durante
todo período de realização do evento.
22.27. Responsabilizar-se por toda montagem e desmontagem dos sanitários químicos, quando vencedora
deste item.
22.28. Responsabilizar-se pela manutenção da limpeza dos sanitários químicos, durante o período de
realização do evento, quando vencedora deste item.
22.29. Responsabilizar-se por Laudos Técnicos de Segurança.
22.30. Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação do certame.
23 - CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
23.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto desta licitação, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.
23.2. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto desta
licitação.
23.4. Efetuar o pagamento de acordo com a efetiva entrega e aceite dos itens, sendo expressamente vedado o
pagamento antecipado.
23.5. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar o objeto desta licitação
dentro das normas estabelecidas neste Edital.
23.6. Prestar à Contratada toda e qualquer informação por esta solicitada, necessária à perfeita execução do
objeto desta licitação.
23.7. Notificar, por escrito, à Contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do objeto
desta licitação.
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23.8. Atestar e receber os itens locados, de acordo com as cláusulas deste Edital.
23.9. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela Contratada.
24 - DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
24.1. Será permitida a participação de empresas em consórcio, integrado por no máximo 2 (duas) empresas,
atendendo o disposto nas seguintes condições e na Lei nº 8.666/93:
24.1.1. Apresentação dos documentos exigidos neste edital, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica,
o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e para efeito de qualificação econômico-financeira, o
somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação.
24.2. Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito, pelos
consorciados, por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, discriminando a empresa líder, estabelecendo responsabilidade solidária com a indicação do
percentual de responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa da participação na execução dos
serviços, objeto da presente licitação.
24.3. A pessoa jurídica ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que
possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos
que forem apresentados.
24.4. Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um
consórcio ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consórcio.
24.5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação
quanto na de execução do contrato.
24.6. Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato/ata referente a
esta licitação, o instrumento de constituição do consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada
uma das empresas para autorizar a alienação de bens do ativo fixo, e registrado no órgão oficial competente.
Dito instrumento deverá observar, além dos dispositivos legais e da cláusula de responsabilidade solidária, as
cláusulas deste Edital, especialmente as constantes neste item 24.
24.7. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto desta
licitação, até seu recebimento definitivo.
24.8. Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou composição
do consórcio, sem prévia autorização do Contratante, visando manter válidas as premissas que asseguraram a
habilitação do consórcio original.
24.9. Os consorciados deverão apresentar compromissos de que não se constituem nem se constituirão, para
fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria, diferente da de
seus integrantes.
25 - DA REVOGAÇÃO E OU ANULAÇÃO DO CERTAME
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25.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, poderá
revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade,
mediante despacho fundamentado.
25.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação deste
procedimento licitatório.
26 - DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
26.1. Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade
simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que:
I - no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada anocalendário, receita bruta igual ou inferior a R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta superior a R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior
a R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
26.1.1. Considera-se receita bruta, para fins do disposto no item 26.1, o produto da venda de bens e serviços
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia,
não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
26.1.2. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o item 26.1 será
proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido
atividade, inclusive as frações de meses.
26.1.3. O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa ou
empresa de pequeno porte, bem como o seu desenquadramento não implicarão alteração, denúncia ou
qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados.
26.1.4. Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que
receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 26.1 deste Edital;
d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada
pela Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II
do item 26.1 deste Edital;
e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 26.1 deste Edital;
f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;
h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de
sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora
de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de
capitalização ou de previdência complementar;
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i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que
tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anterior;
j) constituída sob a forma de sociedade por ações;
l) cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade,
subordinação e habitualidade.
26.1.5. O disposto nas alíneas itens d e g do subitem 26.1.4 não se aplica à participação no capital de
cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no consórcio previsto
na Lei Complementar nº 123/2006 e na sociedade de propósito específico previsto na Lei Complementar nº
123/2006, e associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária
e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos
das microempresas e empresas de pequeno porte.
26.1.6. Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das situações
previstas nas alíneas do subitem 26.1.4 deste Edital, será excluída do regime de que trata a Lei Complementar
nº 123/2006, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.
26.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, que participarem deste Pregão Presencial, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
26.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado ao
licitante, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que este for
declarado o vencedor do presente certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
26.2.1.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 26.2.1, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 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/ata, ou revogar a licitação.
27 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
27.1. O cancelamento do registro do preço do licitante ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas
abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto desta licitação, no todo ou em parte, após o prazo preestabelecido no Edital;
b) Falir ou dissolver-se; ou
c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do Registro de Preços.
28 – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
28.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito, nos
seguintes casos:
28.1.1. Pelo Município de Carlos Chagas/MG, em decisão fundamentada.
28.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
28.1.3. Se o fornecedor não retirar a Nota de Fornecimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e a unidade
requisitante não aceitar sua justificativa.
28.1.4. O fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente da presente Ata de Registro
de Preço.
28.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente desta Ata de Registro
de Preços.
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28.1.6. O percentual registrado se apresentar superior ao praticado no mercado.
28.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas.
28.1.8. No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado.
28.2. Pela empresa - quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir às
exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a solicitação para cancelamento
de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 30 (trinta) dias, facultado ao Município de
Carlos Chagas/MG à aplicação das penalidades previstas neste Edital.
28.3. A comunicação do cancelamento do(s) preços registrado(s), nos casos previstos no item anterior será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao
expediente administrativo que tiver dado origem ao registro de preços.
29 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
29.1. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as disposições das Leis Federais
nº 10.520/2002 e nº 8.666/93, com as alterações posteriores, do Decreto Municipal nº 013/2005 e dos demais
diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada. Subsidiariamente, serão
aplicados os princípios gerais do Direito.
29.2. As reuniões de abertura dos envelopes serão sempre públicas.
29.3. A Equipe de Apoio poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões no presente Edital e seus
anexos, até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para a entrega das propostas. Tais aditamentos,
modificações ou revisões, serão encaminhados através de carta, fac-símile ou telegrama circular a todos os
interessados que tenham adquirido o Edital desta licitação, e na hipótese de influírem substancialmente na
elaboração das propostas, será dada divulgação pela mesma forma que se deu ao texto original, reabrindo-se
o prazo inicialmente estabelecido.
29.4. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitação.
29.5. Reserva-se ao Pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações
complementares.
29.6. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização,
poderá ser:
a) adiada a data da abertura desta licitação;
b) alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.
29.7. Não serão permitidos a retirada dos envelopes apresentados e/ou o cancelamento de propostas, pelos
licitantes, após a sua entrega.
29.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante,
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a
realização da sessão pública de Pregão.
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29.9. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança
da contratação.
29.10. Na contagem dos prazos recursais deste Edital será excluído o dia de início e incluído o dia de
vencimento, considerando-se o expediente normal, no horário de 07:00 às 11:00 horas e 13:00 às 17:00 horas.
29.11. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão público em
todas as esferas de governo, Estadual, Federal e Municipal que não tenham participado do certame licitatório,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, nas quantidades máximas estabelecidas no Edital, mediante
acordo de cooperação.
29.12. Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com relação a eventuais
dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser obtidas junto à Equipe de Apoio, no horário de 07:00
as 11:00 horas e 13:00 às 17:00 horas, no Setor de Compras, na Avenida Capitão João Pinto, n° 193, Centro,
Carlos Chagas/MG, ou pelo telefone (33) 3624-1263 ou pelo e-mail: licitacoes.compras@hotmail.com.
29.13. Havendo desistência por parte do licitante, após o encerramento da reunião de abertura, se sujeitará
este às penalidades previstas nesta licitação.
29.14. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidas pelo Pregoeiro, tudo de
conformidade com as normas jurídicas e administrativas aplicáveis, e nos Princípios Gerais do Direito.
29.15. Para efeito da presente licitação será considerado o horário oficial de Brasília.
29.16. O foro da Comarca de Carlos Chagas/MG será competente para dirimir questões oriundas da presente
convocação, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

29.17. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
a) Anexo I - Termo de Referência;
b) Anexo II - Procuração;
c) Anexo III - Modelo de Declaração que não emprega menor;
d) Anexo IV - Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
e) Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato e Impeditivo da Habilitação;
f) Anexo VI - Modelo de Proposta;
g) Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços (ARP);
h) Anexo VIII - Minuta de Contrato;
i) Anexo IX - Modelo de Declaração de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte;
j) Anexo X - Declaração de Resp., Concordância e de Submissão às condições do Edital;
Carlos Chagas, 10 de novembro de 2021.

Aline Teixeira de Almeida Souza
Pregoeira Municipal
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ANEXO I
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 292/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de prestação de serviços de locação de
equipamentos para atender os eventos a serem promovidos pelas diversas Secretarias do Município de Carlos
Chagas/MG.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
2.1. As Secretarias Municipais promovem anualmente alguns eventos, seminários, conferências, reuniões
ampliadas que já são tradicionais no Município. Diante do exposto, tem-se a necessidade da contratação de
empresa especializada para fornecimento dos serviços conforme descrito, para que a cidade mantenha os
padrões que vem realizando ano após ano.
2.2. Salientamos que as secretarias não dispõem dos serviços ora solicitados.
2.3. Os serviços deverão ser entregues com a liberação do gestor técnico.
2.4. Todas as despesas de transporte de materiais, mão de obra, ferramentas, maquinários, equipamentos,
montagem, desmontagem, leis sociais, instalações e acidentes com terceiros, correrão por conta exclusiva da
empresa Contratada, e estão contidos no preço orçado.
2.5. Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela Contratada e deverão
ser aprovados pela fiscalização do gestor do Contrato e estão contidos no preço orçado.
2.6. Ademais, as quantidades e itens foram definidos com base na experiência dos eventos ocorridos em anos
anteriores.
3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO:
ITEM
1

2

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS
Modelo static Produzido em polietileno de alta
densidade Componentes de aço inox Piso de
plástico Porta com duas paredes Largura
1,10m x 1,10m e altura 2,20m Com caixa de
dejetos e assento mictório Pontos de
ventilação Teto translúcido Dispositivo de
trinco Trava interna Identificação de
ocupado/livre
Identificação
Masculino/Feminino
LOCAÇÃO DE CAMARIM OCTANORME
POR 01 DIA
MEDIDAS 4 X 4M, PAINEIS TS, NA COR

COD

48363

48364

UNID

QNT

VALOR
UNIT

VALOR TOTAL

LOC

120

240,00

28.800,0000

LOC

2

4.500,00

9.000,0000
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3

4

5

6

7

8

BRANCA COM PISO CARPETADO, AR
CONDICIONADO;
COM
ILUMINAÇÃO
INTERNA, TOMADAS
LOCAÇÃO DE CAMARIM OCTANORME
POR 02 DIAS
MEDIDAS 4 X 4M, PAINEIS TS, NA COR
BRANCA COM PISO CARPETADO, AR
CONDICIONADO;
COM
ILUMINAÇÃO
INTERNA, TOMADAS
LOCAÇÃO DE CAMARIM OCTANORME
POR 03 DIAS
MEDIDAS 4 X 4M, PAINEIS TS, NA COR
BRANCA COM PISO CARPETADO, AR
CONDICIONADO;
COM
ILUMINAÇÃO
INTERNA, TOMADAS
LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA
POR 01 DIA
grupo moto gerador de energia autônoma com
capacidade de carga de 260 KVAs, em regime
prime contínuo, painel digital, abastecido, com
operador durante todo evento, com stand by
de 180 KVA com chave reversora, com
fechamento de bordas de metalon e placas de
zinco em seu perímetro, com gerador reserva
LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA
POR 02 DIAS
grupo moto gerador de energia autônoma com
capacidade de carga de 260 KVAs, em regime
prime contínuo, painel digital, abastecido, com
operador durante todo evento, com stand by
de 180 KVA com chave reversora, com
fechamento de bordas de metalon e placas de
zinco em seu perímetro, com gerador reserva
LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA
POR 03 DIAS
grupo moto gerador de energia autônoma com
capacidade de carga de 260 KVAs, em regime
prime contínuo, painel digital, abastecido, com
operador durante todo evento, com stand by
de 180 KVA com chave reversora, com
fechamento de bordas de metalon e placas de
zinco em seu perímetro, com gerador reserva
LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA
POR 04 DIAS
grupo moto gerador de energia autônoma com
capacidade de carga de 260 KVAs, em regime
prime contínuo, painel digital, abastecido, com
operador durante todo evento, com stand by
de 180 KVA com chave reversora, com
fechamento de bordas de metalon e placas de
zinco em seu perímetro, com gerador reserva

48365

LOC

48366

LOC

48367

LOC

4.750,00

4.750,0000

5.450,00

5.450,0000

6

5.580,00

33.480,0000

LOC

6

8.180,00

49.080,0000

48369

LOC

6

10.580,00

63.480,0000

48370

LOC

4

13.780,00

55.120,0000

48368

1

1
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9

10

11

LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMINIO POR
DOIS DIAS COM MEDIDAS 12M X 10M
Conjunto de teto em alumínio P50; conjuntos
de torres laterais em alumínio P30; Kit lona
para teto em material anti-chamas; kit lona
para fechamentos laterais tipo sanet; 02
camarins em tenda branca com medidas
mínimas de 06m x 06m, tipo chapéu de bruxa,
fechamento laterais em lona PVC com
medidas mínimas de 04 x 04 m com
fechamento em torno em placas material
chapa zincada; uma área de serviço do lado
do palco com medidas mínimas de 04m x
04m; um house mix em alumínio P30 com
medidas mínimas de 3m x 4m; duas torres de
PA sistema FLY com 2m em plataforma
telescopia medindo 2m x 1m com travamento
de alumínio com gatilho rápido; andaimes para
sustentação do piso em alumínio com sapatas
em aço - Com 30 metros de fechamento de
bordas de metalon e placas de zinco no fundo
do palco. Frente do Palco: 15 separadores de
público ou guarda corpo, em alumínio com
ferro com medidas mínimas de 2m X1,20m
LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMINIO POR
DOIS DIAS COM MEDIDAS: 14M X10M
Conjunto de teto em alumínio P50; conjuntos
de torres laterais em alumínio P30; Kit lona
para teto em material anti-chamas; kit lona
para fechamentos laterais tipo sanet; 02
camarins em tenda branca com medidas
mínimas de 06m x 06m, tipo chapéu de bruxa,
fechamento laterais em lona PVC com
medidas mínimas de 04 x 04 m com
fechamento em torno em placas material
chapa zincada; uma área de serviço do lado
do palco com medidas mínimas de 04m x
04m; um housemix em alumínio P30 com
medidas mínimas de 3m x 4m; duas torres de
PA sistema FLY com 2m em plataforma
telescopia medindo 2m x 1m com travamento
de alumínio com gatilho rápido; andaimes para
sustentação do piso em alumínio com sapatas
em aço, Com 40 metros de fechamento de
bordas de metalon e placas de zinco no fundo
do palco. Frente do Palco: 20 separadores de
público ou guarda corpo, em alumínio com
ferro com medidas mínimas de 2m X1,20m
LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMINIO POR
QUATRO DIAS COM MEDIDAS 12M X 10M
Conjunto de teto em alumínio P50; conjuntos

48371

LOC

3

11.816,67

35.449,9998

4837

LOC

2

13.483,33

26.966,6666

48373

LOC

2

13.816,67

27.633,3332

30

12

13

de torres laterais em alumínio P30; Kit lona
para teto em material anti-chamas; kit lona
para fechamentos laterais tipo sanet, 02
camarins em tenda branca com medidas
mínimas de 06m x 06m, tipo chapéu de bruxa,
fechamento laterais em lona PVC com
medidas mínimas de 04 x 04 m com
fechamento em torno em placas material
chapa zincada; uma área de serviço do lado
do palco com medidas mínimas de 04m x
04m; um house mix em alumínio P30 com
medidas mínimas de 3m x 4m; duas torres de
PA sistema FLY com 2m em plataforma
telescopia medindo 2m x 1m com travamento
de alumínio com gatilho rápido; andaimes para
sustentação do piso em alumínio com sapatas
em aço - Com 30 metros de fechamento de
bordas de metalon e placas de zinco no fundo
do palco. Frente do Palco: 15 separadores de
público ou guarda corpo, em alumínio com
ferro com medidas mínimas de 2m X1,20m
LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMINIO POR
QUATRO DIAS COM MEDIDAS: 14M X10M
Conjunto de teto em alumínio P50; conjuntos
de torres laterais em alumínio P30; Kit lona
para teto em material anti-chamas; kit lona
para fechamentos laterais tipo sanet; , 02
camarins em tenda branca com medidas
mínimas de 06m x 06m, tipo chapéu de bruxa,
fechamento laterais em lona PVC com
medidas mínimas de 04 x 04 m com
fechamento em torno em placas material
chapa zincada; uma área de serviço do lado
do palco com medidas mínimas de 04m x
04m; um housemix em alumínio P30 com
medidas mínimas de 3m x 4m; duas torres de
PA sistema FLY com 2m em plataforma
telescopia medindo 2m x 1m com travamento
de alumínio com gatilho rápido; andaimes para
sustentação do piso em alumínio com sapatas
em aço, Com 40 metros de fechamento de
bordas de metalon e placas de zinco no fundo
do palco. Frente do Palco: 20 separadores de
público ou guarda corpo, em alumínio com
ferro com medidas mínimas de 2mX1,20m
LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMINIO POR
TRÊS DIAS COM MEDIDAS 12M X 10M
Conjunto de teto em alumínio P50; conjuntos
de torres laterais em alumínio P30; Kit lona
para teto em material anti-chamas; kit lona
para fechamentos laterais tipo sanet; , 02

48376

LOC

2

17.150,00

34.300,0000

48378

LOC

3

13.316,67

39.949,9998
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14

15

camarins em tenda branca com medidas
mínimas de 06m x 06m, tipo chapéu de bruxa,
fechamento laterais em lona PVC com
medidas mínimas de 04 x 04 m com
fechamento em torno em placas material
chapa zincada; um house mix em alumínio
P30 com medidas mínimas de 3m x 4m; duas
torres de PA sistema FLY com 2m em
plataforma telescopia medindo 2m x 1m com
travamento de alumínio com gatilho rápido;
andaimes para sustentação do piso em
alumínio com sapatas em aço - Com 30
metros de fechamento de bordas de metalon e
placas de zinco no fundo do palco. Frente do
Palco: 15 separadores de público ou guarda
corpo, em alumínio com ferro com medidas
mínimas de 2mX1,20m
LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMINIO POR
TRÊS DIAS COM MEDIDAS: 14M X10M
Conjunto de teto em alumínio P50; conjuntos
de torres laterais em alumínio P30; Kit lona
para teto em material anti-chamas; kit lona
para fechamentos laterais tipo sanet; , 02
camarins em tenda branca com medidas
mínimas de 06m x 06m, tipo chapéu de bruxa,
fechamento laterais em lona PVC com
medidas mínimas de 04 x 04 m com
fechamento em torno em placas material
chapa zincada; uma área de serviço do lado
do palco com medidas mínimas de 04m x
04m; um housemix em alumínio P30 com
medidas mínimas de 3m x 4m; duas torres de
PA sistema FLY com 2m em plataforma
telescopia medindo 2m x 1m com travamento
de alumínio com gatilho rápido; andaimes para
sustentação do piso em alumínio com sapatas
em aço, Com 40 metros de fechamento de
bordas de metalon e placas de zinco no fundo
do palco. Frente do Palco: 20 separadores de
público ou guarda corpo, em alumínio com
ferro com medidas mínimas de 2m X1,20m
LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMINIO POR
UM DIA COM MEDIDAS: 14M X10M
Conjunto de teto em alumínio P50; conjuntos
de torres laterais em alumínio P30; Kit lona
para teto em material anti-chamas; kit lona
para fechamentos laterais tipo sanet; , 02
camarins em tenda branca com medidas
mínimas de 06m x 06m, tipo chapéu de bruxa,
fechamento laterais em lona PVC com
medidas mínimas de 04 x 04 m com

48380

LOC

3

14.983,33

44.949,9999

48382

LOC

2

12.650,00

25.300,0000
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16

17

18

19

20

21

fechamento em torno em placas material
chapa zincada; uma área de serviço do lado
do palco com medidas mínimas de 04m x
04m; um housemix em alumínio P30 com
medidas mínimas de 3m x 4m; duas torres de
PA sistema FLY com 2m em plataforma
telescopia medindo 2m x 1m com travamento
de alumínio com gatilho rápido; andaimes para
sustentação do piso em alumínio com sapatas
em aço, Com 40 metros de fechamento de
bordas de metalon e placas de zinco no fundo
do palco. Frente do Palco: 20 separadores de
público ou guarda corpo, em alumínio com
ferro com medidas mínimas de 2m X1,20m
LOCAÇÃO DE PALCO POR DOIS DIAS
ESTRUTURA EM ALUMÍNIO
MEDIDAS
MÍNIMAS DE 08X06M
COM GUARDA
LATERAL COM CHAPAS PERFIS E TUBOS
CORTINAS FRENTE
COBERTURA
CAMARIM COM MEDIDAS MÍNIMAS DE
03X03M
LOCAÇÃO DE PALCO POR TRÊS DIAS
ESTRUTURA EM ALUMÍNIO
MEDIDAS
MÍNIMAS DE 08X06M
COM GUARDA
LATERAL COM CHAPAS PERFIS E TUBOS
CORTINAS FRENTE
COBERTURA
CAMARIM COM MEDIDAS MÍNIMAS DE
03X03M
LOCAÇÃO DE PALCO POR QUATRO DIAS
ESTRUTURA EM ALUMÍNIO
MEDIDAS
MÍNIMAS DE 08X06M
COM GUARDA
LATERAL COM CHAPAS PERFIS E TUBOS
CORTINAS FRENTE
COBERTURA
CAMARIM COM MEDIDAS MÍNIMAS DE
03X03M
LOCAÇÃO DE PALCO POR UM DIA
ESTRUTURA EM ALUMÍNIO
MEDIDAS
MÍNIMAS DE 08X06M
COM GUARDA
LATERAL COM CHAPAS PERFIS E TUBOS
CORTINAS FRENTE
COBERTURA
CAMARIM COM MEDIDAS MÍNIMAS DE
03X03M
LOCAÇÃO DE PORTAL EM ALUMINIO POR
01 DIA portal em box de alumínio, medindo 4
metros de altura, por 10 metros de
comprimento, sendo com 02 linhas de 10
metros para fixação da lona
LOCAÇÃO DE PORTAL EM ALUMINIO POR
02 DIAS
portal em box de alumínio, medindo 4 metros
de altura, por 10 metros de comprimento,

48383

LOC

18

6.483,33

116.699,9994

48384

LOC

10

7.483,33

74.833,3330

48385

LOC

10

8.650,00

86.500,0000

48386

LOC

10

5.566,67

133.599,9984

48387

LOC

6

3.733,33

22.399,9998

48388

LOC

8

4.316,67

34.533,3328

33

22

23

24

25

26

27

28

29

30

sendo com 02 linhas de 10 metros para
fixação da lona
LOCAÇÃO DE PORTAL EM ALUMINIO POR
03 DIAS
portal em box de alumínio, medindo 4 metros
de altura, por 10 metros de comprimento,
sendo com 02 linhas de 10 metros para
fixação da lona
LOCAÇÃO DE PORTAL EM ALUMINIO POR
04 DIAS
portal em box de alumínio, medindo 4 metros
de altura, por 10 metros de comprimento,
sendo com 02 linhas de 10 metros para
fixação da lona.
LOCAÇÃO DE PORTAL POR 01 DIA
portal em box de alumínio , medindo 8m por
60cm, com área para utilização em lona de 8
metros de comprimento por 1 metro de altura,
sendo 4 metros de pé direito de altura
LOCAÇÃO DE PORTAL POR 02 DIAS
portal em box de alumínio , medindo 8m por
60cm, com área para utilização em lona de 8
metros de comprimento por 1 metro de altura,
sendo 4 metros de pé direito de altura
LOCAÇÃO DE PORTAL POR 03 DIAS
portal em box de alumínio , medindo 8m por
60cm, com área para utilização em lona de 8
metros de comprimento por 1 metro de altura,
sendo 4 metros de pé direito de altura
LOCAÇÃO DE TENDAS 06X06 COM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 01 DIA
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 6m x 6m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 06X06 COM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 02 DIAS com estrutura de metalon galvanizado
medidas 06m x 06m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 06X06 COM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 03 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 06m x 06m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 06X06 COM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 04 DIAS
com estrutura de metalon medidas 06m x 06m
formato em chapéu de bruxa (cone) cobertura

48389

LOC

6

5.066,67

30.399,9996

48390

LOC

4

5.483,33

21.933,3332

48391

LOC

2.920,00

29.200,0000

48392

LOC

8

3.540,00

28.320,0000

48393

LOC

8

4.200,00

33.600,0000

102120

LOC

20

676,67

13.533,3320

102121

LOC

20

735,00

14.700,0000

120122

LOC

20

826,67

16.533,3320

120123

LOC

20

885,00

17.700,0000

10

34

31

32

33

34

35

36

37

38

39

em lona pvc estrutura metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 05x05 COM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 01 DIA
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 05m x 05m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 05x05 COM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 02 DIAS com estrutura de metalon galvanizado
medidas 05m x 05m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 05x05 COM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 03 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 05m x 05m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 05x05 COM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 04 DIAS
com estrutura de metalon medidas 05m x 05m
formato em chapéu de bruxa (cone) cobertura
em lona pvc estrutura metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 06X06 SEM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 01 DIA
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 06m x 06m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica.
LOCAÇÃO DE TENDAS 06X06 SEM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 03 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 06m x 06m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica.
LOCAÇÃO DE TENDAS 06X06 SEM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 02 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 06m x 06m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica.
LOCAÇÃO DE TENDAS 05x05 SEM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 01 DIA com estrutura de metalon galvanizado
medidas 05m x 05m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica.
LOCAÇÃO DE TENDAS 05x05 SEM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 02 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado

120128

LOC

20

602,00

12.040,0000

102129

LOC

20

662,00

13.240,0000

102130

LOC

20

742,00

14.840,0000

102131

LOC

20

802,00

16.040,0000

102124

LOC

20

608,33

12.166,6660

102126

LOC

20

725,00

14.500,0000

102125

LOC

20

666,67

13.333,3320

102132

LOC

15

550,00

8.250,0000

102133

LOC

15

610,00

9.150,0000
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

medidas 05m x 05m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica.
LOCAÇÃO DE TENDAS 05x05 SEM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 03 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 05m x 05m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica.
LOCAÇÃO DE TENDAS 05x05 SEM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 04 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 05m x 05m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica.
LOCAÇÃO DE TENDAS 04x04 COM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 01 DIA
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 04m x 04m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 04x04 COM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 02 DIAS com estrutura de metalon galvanizado
medidas 04m x 04m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 04x04 COM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 03 DIAS com estrutura de metalon galvanizado
medidas 04m x 04m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 04x04 COM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 04 DIAS
com estrutura de metalon medidas 04m x 04m
formato em chapéu de bruxa (cone) cobertura
em lona pvc estrutura metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 04x04 SEM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 01 DIA
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 04m x 04m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 04x04 COM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 02 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 04m x 04m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 04x04 COM

120134

LOC

15

684,00

10.260,0000

120135

LOC

15

740,00

11.100,0000

120136

LOC

15

516,67

7.749,9990

120137

LOC

20

541,67

10.833,3320

120138

LOC

15

600,00

12.000,0000

120139

LOC

20

675,00

13.500,0000

120140

LOC

20

413,33

8.266,6660

120141

LOC

20

560,00

11.200,0000

120142

LOC

20

610,00

12.200,0000
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49

50

51

52

53

54

55

56

FECHAMENTOS LATERAIS POR 03 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 04m x 04m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 04x04 COM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 04 DIAS com estrutura de metalon medidas 04m x 04m
formato em chapéu de bruxa (cone) cobertura
em lona pvc estrutura metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 04x04 SEM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 02 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 04m x 04m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica.
LOCAÇÃO DE TENDAS 04x04 SEM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 03 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 04m x 04m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 04x04 SEM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 04 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 04m x 04m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica.
LOCAÇÃO DE TENDAS 03x03 COM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 01 DIA
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 03m x 03m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 03x03 COM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 02 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 03m x 03m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 03x03 COM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 03 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 03m x 03m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 03x03 COM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 04 DIAS
com estrutura de metalon medidas 03m x 03m
formato em chapéu de bruxa (cone) cobertura
em lona pvc estrutura metálica

120143

LOC

20

680,00

13.600,0000

120144

LOC

20

463,33

9.266,6660

120145

LOC

20

513,33

10.266,6660

120146

LOC

20

588,33

11.766,6660

120147

LOC

20

383,33

7.666,6660

120148

LOC

20

428,33

8.566,6660

120149

LOC

20

491,67

9.833,3320

120150

LOC

20

541,67

10.833,3320
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57

58

59

60

61

62

63

64

65

LOCAÇÃO DE TENDAS 03x03 SEM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 01 DIA
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 03m x 03m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica.
LOCAÇÃO DE TENDAS 03x03 SEM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 03 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 03m x 03m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica.
LOCAÇÃO DE TENDAS 03x03 SEM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 04 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 03m x 03m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica.
LOCAÇÃO DE PORTAL POR 04 DIAS portal
em box de alumínio , medindo 8m por 60cm,
com área para utilização em lona de 8 metros
de comprimento por 1 metro de altura, sendo
4 metros de pé direito de altura
LOCAÇÃO DE TENDAS 10X10 COM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 01 DIA
com estrutura de metalon galvanizado altura
do pé direito de 2,5m medidas 10m x 10m
formato em chapéu de bruxa (cone) cobertura
em lona pvc estrutura metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 10X10 COM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 02 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado altura
do pé direito de 2,5m medidas 10m x 10m
formato em chapéu de bruxa (cone) cobertura
em lona pvc estrutura metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 10X10 COM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 03 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado altura
do pé direito de 2,5m medidas 10m x 10m
formato em chapéu de bruxa (cone) cobertura
em lona pvc estrutura metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 10X10 COM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 04 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado altura
do pé direito de 2,5m medidas 10m x 10m
formato em chapéu de bruxa (cone) cobertura
em lona pvc estrutura metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 10X10 SEM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 02 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado altura
do pé direito de 2,5m medidas 10m x 10m

120151

LOC

20

333,33

6.666,6660

120152

LOC

20

436,67

8.733,3320

120153

LOC

20

483,33

9.666,6660

48394

LOC

4

4.233,33

16.933,3332

48395

LOC

15

2.300,00

34.500,0000

48396

LOC

15

2.516,67

37.749,9990

48397

LOC

12

2.733,33

32.799,9996

48410

LOC

12

2.800,00

33.600,0000

48412

LOC

14

2.916,67

40.833,3324

38

66

67

68

formato em chapéu de bruxa (cone) cobertura
em lona pvc estrutura metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 10X10 SEM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 03 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado altura
do pé direito de 2,5m medidas 10m x 10m
formato em chapéu de bruxa (cone) cobertura
em lona pvc estrutura metálica
LOCAÇÃO DE TENDAS 10X10 SEM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 04 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado altura
do pé direito de 2,5m medidas 10m x 10m
formato em chapéu de bruxa (cone) cobertura
em lona pvc estrutura metálica
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PA NIVEL
NACIONAL COM ILUMINAÇÃO POR 01 DIA
PA - 24 caixas line array com 02 alto falante
de 12 polegadas e 01 drive, 20 caixas de sub
grave com 02 alto falante de 18 polegadas, 06
amplificadores de 12.000 watts para subgrave,
06 amplificadores de 6.400 watts para médio
grave, 06 amplificadores de 2.000 watts para
drive, 02 processadores de áudio para
gerenciar o sistema, 01 gerenciador de
energia, 01 mesa de som com 48 canais
digitais, 01 notebook, Cabos e conexão para
ligar todo o sistema - Backline e sistema de
palco, Side - 04 caixa de subgrave com 02 alto
falantes de 18 polegadas cada 04caixas line
array com 02 alto falantes de 12 polegadas e
drive cada 01 amplificador de subgrave de
8.000 watts, 01 amplificador de médio grave
de 6.400 watts, 01 amplificador de 2.000
watts, 01 processador de áudio para gerenciar
o sistema, 01 mesa de 48 canais digitais, 01
gerenciador de energia, 8 vias de Power play
para fone de ouvido, 02 subgraves para
bateria, 06 monitores de voz com 2 alto falante
de 12 polegadas e 01 drive, 03 amplificadores
de áudio de 6.400 watts para monitoração, 04
caixas line array com 01 alto falante e 01 drive
para front fill, 01 amplificador de áudio de
6.400 watts para médio grave front fill, 01
amplificador de áudio de 2000 watts para drive
front fill, 01 processador de áudio para front
fill, 08 fones de ouvido, 06 microfones sem fio,
12 microfones especiais para bateria, 15
microfones especiais para percussão, 04
microfones sem fio para voz, 01 multicabo de
56 vias com splitter 50 metros, 30 pedestais
grande,médio e pequeno, 04 multivias de 12

48413

LOC

14

2.166,67

30.333,3324

48415

LOC

12

2.550,00

30.600,0000

120157

SERV

1

29.316,70

29.316,6666

39

69

vias, 01 multicabo de 12 vias de 40 metros
para processamento, 01 amplificador para
contra baixo valvulando, 100 cabos xlr para
microfones, 20 cabos p10, 02 amplificadores
para guitarra, 01 main Power com disjuntor de
150 ampéres para ligar todo o sistema, Cabos
e conexão para ligar todo o sistema Iluminação - 32 moving beam 5r, 32 par de led
rgbw 12 watts, 20 par 64 foco 5, 10 atomic de
led, 06 minibrutt de 06 lampadas, 04 maquinas
de fumaça com ventilador, 01 mesa digital de
iluminação de 2048 canais, Sistema para ligar
toda a iluminação com 24 canais de pró
Power, 24 canais de dimmer, 02 splitter com
02 canais de entrada e 08 saidas, 01Main
power com uma chave disjuntora de 125
amperes, Cabos e conexão para ligar todo o
sistema, com 06 fog, - Grid para sustentação
de iluminação - 60 metros de P50 linha
pesada em alumínio, 48 metros de P30 linha,
pesada em alumínio, 08 sleeve em alumínio,
08 base em alumínio, 08 pau de carga em
alumínio, 04 talhas de 01 toneladas, 04 talhas
de 2 toneladas 08 cintas de carga de 2
toneladas, Parafusos para montagem, mínimo
10 praticáveis 2m por 1m, com altura de
0,60cm até 1m em com placas em alumínio,
com house mix
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PA NIVEL
NACIONAL COM ILUMINAÇÃO POR 02
DIAS PA - 24 caixas line array com 02 alto
falante de 12 polegadas e 01 drive, 20 caixas
de sub grave com 02 alto falante de 18
polegadas, 06 amplificadores de 12.000 watts
para subgrave, 06 amplificadores de 6.400
watts para médio grave, 06 amplificadores de
2.000 watts para drive, 02 processadores de
áudio para gerenciar o sistema, 01
gerenciador de energia, 01 mesa de som com
48 canais digitais, 01 notebook, Cabos e
conexão para ligar todo o sistema - Backline e
sistema de palco, Side - 04 caixa de subgrave
com 02 alto falantes de 18 polegadas cada
04caixas line array com 02 alto falantes de 12
polegadas e drive cada 01 amplificador de
subgrave de 8.000 watts, 01 amplificador de
médio grave de 6.400 watts, 01 amplificador
de 2.000 watts, 01 processador de áudio para
gerenciar o sistema, 01 mesa de 48 canais
digitais, 01 gerenciador de energia, 8 vias de
Power play para fone de ouvido, 02 subgraves

120158

SEV

2

24.975,00

49.950,0000

40
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para bateria, 06 monitores de voz com 2 alto
falante de 12 polegadas e 01 drive, 03
amplificadores de áudio de 6.400 watts para
monitoração, 04 caixas line array com 01 alto
falante e 01 drive para front fill, 01 amplificador
de áudio de 6.400 watts para médio grave
front fill, 01 amplificador de áudio de 2000
watts para drive front fill, 01 processador de
áudio para front fill, 08 fones de ouvido, 06
microfones sem fio, 12 microfones especiais
para bateria, 15 microfones especiais para
percussão, 04 microfones sem fio para voz, 01
multicabo de 56 vias com splitter 50 metros,
30 pedestais grande,médio e pequeno, 04
multivias de 12 vias, 01 multicabo de 12 vias
de 40 metros para processamento, 01
amplificador para contra baixo valvulando, 100
cabos xlr para microfones, 20 cabos p10, 02
amplificadores para guitarra, 01 main Power
com disjuntor de 150 ampéres para ligar todo
o sistema, Cabos e conexão para ligar todo o
sistema - Iluminação - 32 moving beam 5r, 32
par de led rgbw 12 watts, 20 par 64 foco 5, 10
atomic de led, 06 minibrutt de 06 lampadas, 04
maquinas de fumaça com ventilador, 01 mesa
digital de iluminação de 2048 canais, Sistema
para ligar toda a iluminação com 24 canais de
pró Power, 24 canais de dimmer, 02 splitter
com 02 canais de entrada e 08 saidas, 01Main
power com uma chave disjuntora de 125
amperes, Cabos e conexão para ligar todo o
sistema, com 06 fog, - Grid para sustentação
de iluminação - 60 metros de P50 linha
pesada em alumínio, 48 metros de P30 linha,
pesada em alumínio, 08 sleeve em alumínio,
08 base em alumínio, 08 pau de carga em
alumínio, 04 talhas de 01 toneladas, 04 talhas
de 2 toneladas 08 cintas de carga de 2
toneladas, Parafusos para montagem, mínimo
10 praticáveis 2m por 1m, com altura de
0,60cm até 1m em com placas em alumínio,
com house mix.
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PA NIVEL
NACIONAL COM ILUMINAÇÃO POR 03
DIAS PA - 24 caixas line array com 02 alto
falante de 12 polegadas e 01 drive, 20 caixas
de sub grave com 02 alto falante de 18
polegadas, 06 amplificadores de 12.000 watts
para subgrave, 06 amplificadores de 6.400
watts para médio grave, 06 amplificadores de
2.000 watts para drive, 02 processadores de

120159

SERV

2

23.966,67

47.933,3332
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áudio para gerenciar o sistema, 01
gerenciador de energia, 01 mesa de som com
48 canais digitais, 01 notebook, Cabos e
conexão para ligar todo o sistema - Backline e
sistema de palco, Side - 04 caixa de subgrave
com 02 alto falantes de 18 polegadas cada
04caixas line array com 02 alto falantes de 12
polegadas e drive cada 01 amplificador de
subgrave de 8.000 watts, 01 amplificador de
médio grave de 6.400 watts, 01 amplificador
de 2.000 watts, 01 processador de áudio para
gerenciar o sistema, 01 mesa de 48 canais
digitais, 01 gerenciador de energia, 8 vias de
Power play para fone de ouvido, 02 subgraves
para bateria, 06 monitores de voz com 2 alto
falante de 12 polegadas e 01 drive, 03
amplificadores de áudio de 6.400 watts para
monitoração, 04 caixas line array com 01 alto
falante e 01 drive para front fill, 01 amplificador
de áudio de 6.400 watts para médio grave
front fill, 01 amplificador de áudio de 2000
watts para drive front fill, 01 processador de
áudio para front fill, 08 fones de ouvido, 06
microfones sem fio, 12 microfones especiais
para bateria, 15 microfones especiais para
percussão, 04 microfones sem fio para voz, 01
multicabo de 56 vias com splitter 50 metros,
30 pedestais grande,médio e pequeno, 04
multivias de 12 vias, 01 multicabo de 12 vias
de 40 metros para processamento, 01
amplificador para contra baixo valvulando, 100
cabos xlr para microfones, 20 cabos p10, 02
amplificadores para guitarra, 01 main Power
com disjuntor de 150 ampéres para ligar todo
o sistema, Cabos e conexão para ligar todo o
sistema - Iluminação - 32 moving beam 5r, 32
par de led rgbw 12 watts, 20 par 64 foco 5, 10
atomic de led, 06 minibrutt de 06 lampadas, 04
maquinas de fumaça com ventilador, 01 mesa
digital de iluminação de 2048 canais, Sistema
para ligar toda a iluminação com 24 canais de
pró Power, 24 canais de dimmer, 02 splitter
com 02 canais de entrada e 08 saidas, 01Main
power com uma chave disjuntora de 125
amperes, Cabos e conexão para ligar todo o
sistema, com 06 fog, - Grid para sustentação
de iluminação - 60 metros de P50 linha
pesada em alumínio, 48 metros de P30 linha,
pesada em alumínio, 08 sleeve em alumínio,
08 base em alumínio, 08 pau de carga em
alumínio, 04 talhas de 01 toneladas, 04 talhas

42

71

de 2 toneladas 08 cintas de carga de 2
toneladas, Parafusos para montagem, mínimo
10 praticáveis 2m por 1m, com altura de
0,60cm até 1m em com placas em alumínio,
com house mix.
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PA NIVEL
NACIONAL COM ILUMINAÇÃO POR 04
DIAS PA - 24 caixas line array com 02 alto
falante de 12 polegadas e 01 drive, 20 caixas
de sub grave com 02 alto falante de 18
polegadas, 06 amplificadores de 12.000 watts
para subgrave, 06 amplificadores de 6.400
watts para médio grave, 06 amplificadores de
2.000 watts para drive, 02 processadores de
áudio para gerenciar o sistema, 01
gerenciador de energia, 01 mesa de som com
48 canais digitais, 01 notebook, Cabos e
conexão para ligar todo o sistema - Backline e
sistema de palco, Side - 04 caixa de subgrave
com 02 alto falantes de 18 polegadas cada
04caixas line array com 02 alto falantes de 12
polegadas e drive cada 01 amplificador de
subgrave de 8.000 watts, 01 amplificador de
médio grave de 6.400 watts, 01 amplificador
de 2.000 watts, 01 processador de áudio para
gerenciar o sistema, 01 mesa de 48 canais
digitais, 01 gerenciador de energia, 8 vias de
Power play para fone de ouvido, 02 subgraves
para bateria, 06 monitores de voz com 2 alto
falante de 12 polegadas e 01 drive, 03
amplificadores de áudio de 6.400 watts para
monitoração, 04 caixas line array com 01 alto
falante e 01 drive para front fill, 01 amplificador
de áudio de 6.400 watts para médio grave
front fill, 01 amplificador de áudio de 2000
watts para drive front fill, 01 processador de
áudio para front fill, 08 fones de ouvido, 06
microfones sem fio, 12 microfones especiais
para bateria, 15 microfones especiais para
percussão, 04 microfones sem fio para voz, 01
multicabo de 56 vias com splitter 50 metros,
30 pedestais grande,médio e pequeno, 04
multivias de 12 vias, 01 multicabo de 12 vias
de 40 metros para processamento, 01
amplificador para contra baixo valvulando, 100
cabos xlr para microfones, 20 cabos p10, 02
amplificadores para guitarra, 01 main Power
com disjuntor de 150 ampéres para ligar todo
o sistema, Cabos e conexão para ligar todo o
sistema - Iluminação - 32 moving beam 5r, 32
par de led rgbw 12 watts, 20 par 64 foco 5, 10
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atomic de led, 06 minibrutt de 06 lampadas, 04
maquinas de fumaça com
ventilador, 01 mesa digital de iluminação de
2048 canais, Sistema para ligar toda a
iluminação com 24 canais de pró Power, 24
canais de dimmer, 02 splitter com 02 canais
de entrada e 08 saidas, 01Main power com
uma chave disjuntora de 125 amperes, Cabos
e conexão para ligar todo o sistema, com 06
fog, - Grid para sustentação de iluminação 60 metros de P50 linha pesada em alumínio,
48 metros de P30 linha, pesada em alumínio,
08 sleeve em alumínio, 08 base em alumínio,
08 pau de carga em alumínio, 04 talhas de 01
toneladas, 04 talhas de 2 toneladas 08 cintas
de carga de 2 toneladas, Parafusos para
montagem, mínimo 10 praticáveis 2m por 1m,
com altura de 0,60cm até 1m em com placas
em alumínio, com house mix.
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO GRANDE
PORTE COM ILUMINAÇÃO POR 01 DIA PA 24 caixas line array com 02 alto falante de 12
polegadas e 01 drive, 20 caixas de sub grave
com 02 alto falante de 18 polegadas, 06
amplificadores de 12.000 watts para subgrave,
06 amplificadores de 6.400 watts para médio
grave, 06 amplificadores de 2.000 watts para
drive, 02 processadores de áudio para
gerenciar o sistema, 01 gerenciador de
energia, 01 mesa de som com 48 canais
digitais, 01 notebook, Cabos e conexão para
ligar todo o sistema - Backline e sistema de
palco, Side - 04 caixa de subgrave com 02
alto falantes de 18 polegadas cada 04caixas
line array com 02 alto falantes de 12
polegadas e drive cada 01 amplificador de
subgrave de 8.000 watts, 01 amplificador de
médio grave de 6.400 watts, 01 amplificador
de 2.000 watts, 01 processador de áudio para
gerenciar o sistema, 01 mesa de 48 canais
digitais, 01 gerenciador de energia, 8 vias de
Power play para fone de ouvido, 02 subgraves
para bateria, 06 monitores de voz com 2 alto
falante de 12 polegadas e 01 drive, 03
amplificadores de áudio de 6.400 watts para
monitoração, 04 caixas line array com 01 alto
falante e 01 drive para front fill, 01 amplificador
de áudio de 6.400 watts para médio grave
front fill, 01 amplificador de áudio de 2000
watts para drive front fill, 01 processador de
áudio para front fill, 08 fones de ouvido, 06
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microfones sem fio, 12 microfones especiais
para bateria, 15 microfones especiais para
percussão, 04 microfones sem fio para voz,
01 multicabo de 56 vias com splitter 50
metros, 30 pedestais grande,médio e
pequeno, 04 multivias de 12 vias, 01 multicabo
de 12 vias de 40 metros para processamento,
01 amplificador para contra baixo valvulando,
100 cabos xlr para microfones, 20 cabos p10,
02 amplificadores para guitarra, 01 main
Power com disjuntor de 150 ampéres para
ligar todo o sistema, Cabos e conexão para
ligar todo o sistema - Iluminação - 24 moving
beam 5r, 30 par de led rgbw 12 watts, 20 par
64 foco 5, 10 atomic de led, 06 minibrutt de
06 lampadas, 04 maquinas de fumaça com
ventilador, 01 mesa digital de iluminação de
2048 canais, Sistema para ligar toda a
iluminação com 24 canais de pró Power, 24
canais de dimmer, 02 splitter com 02 canais
de entrada e 08 saidas, 01Main power com
uma chave disjuntora de 125 amperes, Cabos
e conexão para ligar todo o sistema - Grid
para sustentação de iluminação - 60 metros
de P50 linha pesada em alumínio, 48 metros
de P30 linha, pesada em alumínio, 08 sleeve
em alumínio, 08 base em alumínio, 08 pau de
carga em alumínio, 04 talhas de 01
toneladas, 04 talhas de 2 toneladas 08 cintas
de carga de 2 toneladas, Parafusos para
montagem, mínimo 10 praticáveis 2m por 1m,
com altura de 0,60cm até 1m em com placas
em alumínio, com house mix
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO GRANDE
PORTE COM ILUMINAÇÃO POR 03 DIAS
PA - 24 caixas line array com 02 alto falante
de 12 polegadas e 01 drive, 20 caixas de sub
grave com 02 alto falante de 18 polegadas, 06
amplificadores de 12.000 watts para subgrave,
06 amplificadores de 6.400 watts para médio
grave, 06 amplificadores de 2.000 watts para
drive, 02 processadores de áudio para
gerenciar o sistema, 01 gerenciador de
energia, 01 mesa de som com 48 canais
digitais, 01 notebook, Cabos e conexão para
ligar todo o sistema - Backline e sistema de
palco, Side - 04 caixa de subgrave com 02
alto falantes de 18 polegadas cada 04caixas
line array com 02 alto falantes de 12
polegadas e drive cada 01 amplificador de
subgrave de 8.000 watts, 01 amplificador de
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médio grave de 6.400 watts, 01 amplificador
de 2.000 watts, 01 processador de áudio para
gerenciar o sistema, 01 mesa de 48 canais
digitais, 01 gerenciador de energia, 8 vias de
Power play para fone de ouvido, 02 subgraves
para bateria, 06 monitores de voz com 2 alto
falante de 12 polegadas e 01 drive, 03
amplificadores de áudio de 6.400 watts para
monitoração, 04 caixas line array com 01 alto
falante e 01 drive para front fill, 01 amplificador
de áudio de 6.400 watts para médio grave
front fill, 01 amplificador de áudio de 2000
watts para drive front fill, 01 processador de
áudio para front fill, 08 fones de ouvido, 06
microfones sem fio, 12 microfones especiais
para bateria, 15 microfones especiais para
percussão, 04 microfones sem fio para voz,
01 multicabo de 56 vias com splitter 50
metros, 30 pedestais grande,médio e
pequeno, 04 multivias de 12 vias, 01 multicabo
de 12 vias de 40 metros para processamento,
01 amplificador para contra baixo valvulando,
100 cabos xlr para microfones, 20 cabos p10,
02 amplificadores para guitarra, 01 main
Power com disjuntor de 150 ampéres para
ligar todo o sistema, Cabos e conexão para
ligar todo o sistema - Iluminação - 24 moving
beam 5r, 30 par de led rgbw 12 watts, 20 par
64 foco 5, 10 atomic de led, 06 minibrutt de
06 lampadas, 04 maquinas de fumaça com
ventilador, 01 mesa digital de iluminação de
2048 canais, Sistema para ligar toda a
iluminação com 24 canais de pró Power, 24
canais de dimmer, 02 splitter com 02 canais
de entrada e 08 saidas, 01Main power com
uma chave disjuntora de 125 amperes, Cabos
e conexão para ligar todo o sistema - Grid
para sustentação de iluminação - 60 metros
de P50 linha pesada em alumínio, 48 metros
de P30 linha, pesada em alumínio, 08 sleeve
em alumínio, 08 base em alumínio, 08 pau de
carga em alumínio, 04 talhas de 01
toneladas, 04 talhas de 2 toneladas 08 cintas
de carga de 2 toneladas, Parafusos para
montagem, mínimo 10 praticáveis 2m por 1m,
com altura de 0,60cm até 1m em com placas
em alumínio, com house mix
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO GRANDE
PORTE COM ILUMINAÇÃO POR 02 DIAS
PA - 24 caixas line array com 02 alto falante
de 12 polegadas e 01 drive, 20 caixas de sub
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grave com 02 alto falante de 18 polegadas, 06
amplificadores de 12.000 watts para subgrave,
06 amplificadores de 6.400 watts para médio
grave, 06 amplificadores de 2.000 watts para
drive, 02 processadores de áudio para
gerenciar o sistema, 01 gerenciador de
energia, 01 mesa de som com 48 canais
digitais, 01 notebook, Cabos e conexão para
ligar todo o sistema - Backline e sistema de
palco, Side - 04 caixa de subgrave com 02
alto falantes de 18 polegadas cada 04caixas
line array com 02 alto falantes de 12
polegadas e drive cada 01 amplificador de
subgrave de 8.000 watts, 01 amplificador de
médio grave de 6.400 watts, 01 amplificador
de 2.000 watts, 01 processador de áudio para
gerenciar o sistema, 01 mesa de 48 canais
digitais, 01 gerenciador de energia, 8 vias de
Power play para fone de ouvido, 02 subgraves
para bateria, 06 monitores de voz com 2 alto
falante de 12 polegadas e 01 drive, 03
amplificadores de áudio de 6.400 watts para
monitoração, 04 caixas line array com 01 alto
falante e 01 drive para front fill, 01 amplificador
de áudio de 6.400 watts para médio grave
front fill, 01 amplificador de áudio de 2000
watts para drive front fill, 01 processador de
áudio para front fill, 08 fones de ouvido, 06
microfones sem fio, 12 microfones especiais
para bateria, 15 microfones especiais para
percussão, 04 microfones sem fio para voz,
01 multicabo de 56 vias com splitter 50
metros, 30 pedestais grande,médio e
pequeno, 04 multivias de 12 vias, 01 multicabo
de 12 vias de 40 metros para processamento,
01 amplificador para contra baixo valvulando,
100 cabos xlr para microfones, 20 cabos p10,
02 amplificadores para guitarra, 01 main
Power com disjuntor de 150 ampéres para
ligar todo o sistema, Cabos e conexão para
ligar todo o sistema - Iluminação - 24 moving
beam 5r, 30 par de led rgbw 12 watts, 20 par
64 foco 5, 10 atomic de led, 06 minibrutt de
06 lampadas, 04 maquinas de fumaça com
ventilador, 01 mesa digital de iluminação de
2048 canais, Sistema para ligar toda a
iluminação com 24 canais de pró Power, 24
canais de dimmer, 02 splitter com 02 canais
de entrada e 08 saidas, 01Main power com
uma chave disjuntora de 125 amperes, Cabos
e conexão para ligar todo o sistema - Grid
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para sustentação de iluminação - 60 metros
de P50 linha pesada em alumínio, 48 metros
de P30 linha, pesada em alumínio, 08 sleeve
em alumínio, 08 base em
alumínio, 08 pau de carga em alumínio, 04
talhas de 01 toneladas, 04 talhas de 2
toneladas 08 cintas de carga de 2 toneladas,
Parafusos para montagem, mínimo 10
praticáveis 2m por 1m, com altura de 0,60cm
até 1m em com placas em alumínio, com
house mix
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO GRANDE
PORTE COM ILUMINAÇÃO POR 04 DIAS
PA - 24 caixas line array com 02 alto falante
de 12 polegadas e 01 drive, 20 caixas de sub
grave com 02 alto falante de 18 polegadas, 06
amplificadores de 12.000 watts para subgrave,
06 amplificadores de 6.400 watts para médio
grave, 06 amplificadores de 2.000 watts para
drive, 02 processadores de áudio para
gerenciar o sistema, 01 gerenciador de
energia, 01 mesa de som com 48 canais
digitais, 01 notebook, Cabos e conexão para
ligar todo o sistema - Backline e sistema de
palco, Side - 04 caixa de subgrave com 02
alto falantes de 18 polegadas cada 04caixas
line array com 02 alto falantes de 12
polegadas e drive cada 01 amplificador de
subgrave de 8.000 watts, 01 amplificador de
médio grave de 6.400 watts, 01 amplificador
de 2.000 watts, 01 processador de áudio para
gerenciar o sistema, 01 mesa de 48 canais
digitais, 01 gerenciador de energia, 8 vias de
Power play para fone de ouvido, 02 subgraves
para bateria, 06 monitores de voz com 2 alto
falante de 12 polegadas e 01 drive, 03
amplificadores de áudio de 6.400 watts para
monitoração, 04 caixas line array com 01 alto
falante e 01 drive para front fill, 01 amplificador
de áudio de 6.400 watts para médio grave
front fill, 01 amplificador de áudio de 2000
watts para drive front fill, 01 processador de
áudio para front fill, 08 fones de ouvido, 06
microfones sem fio, 12 microfones especiais
para bateria, 15 microfones especiais para
percussão, 04 microfones sem fio para voz,
01 multicabo de 56 vias com splitter 50
metros, 30 pedestais grande,médio e
pequeno, 04 multivias de 12 vias, 01 multicabo
de 12 vias de 40 metros para processamento,
01 amplificador para contra baixo valvulando,
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100 cabos xlr para microfones, 20 cabos p10,
02 amplificadores para guitarra, 01 main
Power com disjuntor de 150 ampéres para
ligar todo o sistema, Cabos e conexão para
ligar todo o sistema - Iluminação - 24 moving
beam 5r, 30 par de led rgbw 12 watts, 20 par
64 foco 5, 10 atomic de led, 06 minibrutt de
06 lampadas, 04 maquinas de fumaça com
ventilador, 01 mesa digital de iluminação de
2048 canais, Sistema para ligar toda a
iluminação com 24 canais de pró Power, 24
canais de dimmer, 02 splitter com 02 canais
de entrada e 08 saidas, 01Main power com
uma chave disjuntora de 125 amperes, Cabos
e conexão para ligar todo o sistema - Grid
para sustentação de iluminação - 60 metros
de P50 linha pesada em alumínio, 48 metros
de P30 linha, pesada em alumínio, 08 sleeve
em alumínio, 08 base em alumínio, 08 pau de
carga em alumínio, 04 talhas de 01
toneladas, 04 talhas de 2 toneladas 08 cintas
de carga de 2 toneladas, Parafusos para
montagem, mínimo 10 praticáveis 2m por 1m,
com altura de 0,60cm até 1m em com placas
em alumínio, com house mix
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MÉDIO
PORTE COM ILUMINAÇÃO POR 01 DIA PA 12 caixas line array com 2alto falante de 12
polegadas e 01 drive, 12 caixas de sub grave
com 02 alto falante de 18 polegadas, 04
amplificadores de 12.000 watts para sub
grave, 04 amplificadores de 6.400 watts para
médio grave, 04 amplificadores de 2.000 watts
para drive 01 processadores de audio para
gerenciar o sistema, 01gerenciador de
energia, 01 mesa de som com 32 canais
digitais, Cabos e conexão para ligar todo o
sistema - Backline e sistema de palco Side 02 caixa de subgrave com 02 alto falante de
18 polegadas cada, 02caixas line array com
02 alto falante de 12 polegadas, 01
amplificador de subgrave de 8.000 watts, 01
amplificador de médio grave de 6.400 watts,
01 amplificador de 2.000 watts, 01
processador de áudio, 01 mesa digital de 32
canais, 01 gerenciador de energia, 8 vias de
Power play para fone de ouvido, 02 sub grave
para bateria, 04 monitores de voz com 02 alto
falante de 12 polegadas e 01 drive, 02
amplificadores de áudio de 6.400 watts para
monitoração, 08 fones de ouvido, 02

48425

SERV

3

14.475,00

43.425,0000

49

77

microfones sem fio 08 microfones especiais
para bateria, 08 microfones especiais para
percussão, 06 microfones sem fio para voz, 16
pedestais grande,médio e pequeno, 01
muliticabo de 32 canais, 01multivias de 12
vias, 01 muticabo de 12 vias de 40 metros
para processamento, 01 amplificador para
contra baixo valvulando, 40 cabos xlr para
microfones, 10 cabos p10, 01 amplificador
para guitarra, 01 main Power com disjuntor de
125amperes para ligar todo o sistema, Cabos
e conexão para ligar todo o sistema Iluminação - 08 moving beam 5r, 12 par de
led rgbw 12 watts 04 atomic led, 01 maquinas
de fumaça, 01 mesa digital de iluminação de
2048 canais, Sistema para ligar toda a
iluminação com 12 canais de pro Power, 12
canais de dimmer, Cabos e conexão para ligar
todo o sistema
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MÉDIO
PORTE COM ILUMINAÇÃO POR 02 DIAS
PA - 12 caixas line array com 2alto falante de
12 polegadas e 01 drive, 12 caixas de sub
grave com 02 alto falante de 18 polegadas, 04
amplificadores de 12.000 watts para sub
grave, 04 amplificadores de 6.400 watts para
médio grave, 04 amplificadores de 2.000 watts
para drive 01 processadores de audio para
gerenciar o sistema, 01gerenciador de
energia, 01 mesa de som com 32 canais
digitais, Cabos e conexão para ligar todo o
sistema - Backline e sistema de palco Side 02 caixa de subgrave com 02 alto falante de
18 polegadas cada, 02caixas line array com
02 alto falante de 12 polegadas, 01
amplificador de subgrave de 8.000 watts, 01
amplificador de médio grave de 6.400 watts,
01 amplificador de 2.000 watts, 01
processador de áudio, 01 mesa digital de 32
canais, 01 gerenciador de energia, 8 vias de
Power play para fone de ouvido, 02 sub grave
para bateria, 04 monitores de voz com 02 alto
falante de 12 polegadas e 01 drive, 02
amplificadores de áudio de 6.400 watts para
monitoração, 08 fones de ouvido, 02
microfones sem fio 08 microfones especiais
para bateria, 08 microfones especiais para
percussão, 06 microfones sem fio para voz, 16
pedestais grande,médio e pequeno, 01
muliticabo de 32 canais, 01multivias de 12
vias, 01 muticabo de 12 vias de 40 metros
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para processamento, 01 amplificador para
contra baixo valvulando, 40 cabos xlr para
microfones, 10 cabos p10, 01 amplificador
para guitarra, 01 main Power com disjuntor de
125amperes para ligar todo o sistema, Cabos
e conexão para ligar todo o sistema Iluminação - 08 moving beam 5r, 12 par de
led rgbw 12 watts 04 atomic led, 01 maquinas
de fumaça, 01 mesa digital de iluminação de
2048 canais, Sistema para ligar toda a
iluminação com 12 canais de pro Power, 12
canais de dimmer, Cabos e conexão para ligar
todo o sistema
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MÉDIO
PORTE COM ILUMINAÇÃO POR 03 DIAS
PA - 12 caixas line array com 2alto falante de
12 polegadas e 01 drive, 12 caixas de sub
grave com 02 alto falante de 18 polegadas, 04
amplificadores de 12.000 watts para sub
grave, 04 amplificadores de 6.400 watts para
médio grave, 04 amplificadores de 2.000 watts
para drive 01 processadores de audio para
gerenciar o sistema, 01gerenciador de
energia, 01 mesa de som com 32 canais
digitais, Cabos e conexão para ligar todo o
sistema - Backline e sistema de palco Side 02 caixa de subgrave com 02 alto falante de
18 polegadas cada, 02caixas line array com
02 alto falante de 12 polegadas, 01
amplificador de subgrave de 8.000 watts, 01
amplificador de médio grave de 6.400 watts,
01 amplificador de 2.000 watts, 01
processador de áudio, 01 mesa digital de 32
canais, 01 gerenciador de energia, 8 vias de
Power play para fone de ouvido, 02 sub grave
para bateria, 04 monitores de voz com 02 alto
falante de 12 polegadas e 01 drive, 02
amplificadores de áudio de 6.400 watts para
monitoração, 08 fones de ouvido, 02
microfones sem fio 08 microfones especiais
para bateria, 08 microfones especiais para
percussão, 06 microfones sem fio para voz, 16
pedestais grande,médio e pequeno, 01
muliticabo de 32 canais, 01multivias de 12
vias, 01 muticabo de 12 vias de 40 metros
para processamento, 01 amplificador para
contra baixo valvulando, 40 cabos xlr para
microfones, 10 cabos p10, 01 amplificador
para guitarra, 01 main Power com disjuntor de
125amperes para ligar todo o sistema, Cabos
e conexão para ligar todo o sistema -
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Iluminação - 08 moving beam 5r, 12 par de
led rgbw 12 watts 04 atomic led, 01 maquinas
de fumaça, 01 mesa digital de iluminação de
2048 canais, Sistema para ligar toda a
iluminação com 12 canais de pro Power, 12
canais de dimmer, Cabos e conexão para ligar
todo o sistema
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO
PORTE TIPO 1 POR 01 DIA PA - 04 caixas
ativas de 700 watts com pedestal, 01
notebook, 01 mesa de som com 08 canais
digitais, Cabos e conexão para ligar todo o
sistema, 01 microfone sem fio, Cabos e
conexão para ligar todo o sistema. Com 02
movies BAM 300 mínimo, 08 canhões led, 02
colunas QAL 30 e 02 sapatas QAL 70X70.
Iluminação: 06 canhões led de 3W, 02 spot led
de 200, com trave de alumino formato U de 3
m de altura e 6 m de comprimento, com
espessura Q25, para instalação da iluminação
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO
PORTE TIPO 1 POR 03 DIAS PA - 04 caixas
ativas de 700 watts com pedestal, 01
notebook, 01 mesa de som com 08 canais
digitais, Cabos e conexão para ligar todo o
sistema, 01 microfone sem fio, Cabos e
conexão para ligar todo o sistema. Com 02
movies BAM 300 mínimo, 08 canhões led, 02
colunas QAL 30 e 02 sapatas QAL 70X70.
Iluminação: 06 canhões led de 3W, 02 spot led
de 200. Iluminação: 06 canhões led de 3W, 02
spot led de 200, com trave de alumino formato
U de 3 m de altura e 6 m de comprimento,
com espessura Q25, para instalação da
iluminação
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO
PORTE TIPO 2 POR 01 DIA PA - 08 caixas
line array com 01 alto falante de 12 polegadas
e 01 drive, 08 caixas de sub grave com 01 alto
falante de 18 polegadas, 01 amplificadores de
6.400 watts para sub grave, 01 amplificadores
de 6.400 watts para médio grave, 01
amplificadores de 2.000 watts para drive, 01
processadores de audio para gerenciar o
sistema, 01gerenciador de energia, 01 mesa
de som com 24 canais digitais, 04 microfones
para voz, Cabos e conexão para ligar todo o
sistema. Iluminação: 12 canhões led de 3W,
04 spot led de 200, 04 movies, com espessura
Q25, para instalação da iluminação
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO
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135.850,0000

52

83

84

PORTE TIPO 2 POR 02 DIAS PA - 08 caixas
line array com 01 alto falante de 12 polegadas
e 01 drive, 08 caixas de sub grave com 01 alto
falante de 18 polegadas, 01 amplificadores de
6.400 watts para sub grave, 01 amplificadores
de 6.400 watts para médio grave, 01
amplificadores de 2.000 watts para drive, 01
processadores de audio para gerenciar o
sistema, 01gerenciador de energia, 01 mesa
de som com 24 canais digitais, 04 microfones
para voz, Cabos e conexão para ligar todo o
sistema. Iluminação: 12 canhões led de 3W,
04 spot led de 200, 04 movies, com espessura
Q25, para instalação da iluminação
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO
PORTE TIPO 2 POR 03 DIAS PA - 08 caixas
line array com 01 alto falante de 12 polegadas
e 01 drive, 08 caixas de sub grave com 01 alto
falante de 18 polegadas, 01 amplificadores de
6.400 watts para sub grave, 01 amplificadores
de 6.400 watts para médio grave, 01
amplificadores de 2.000 watts para drive, 01
processadores de audio para gerenciar o
sistema, 01gerenciador de energia, 01 mesa
de som com 24 canais digitais, 04 microfones
para voz, Cabos e conexão para ligar todo o
sistema. Iluminação: 12 canhões led de 3W,
04 spot led de 200, 04 movies, com espessura
Q25, para instalação da iluminação
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO
PORTE TIPO 3 COM ILUMINAÇÃO POR 01
DIA PA - 08 caixas line array com 01 alto
falante de 12 polegadas e 01 drive, 08 caixas
de sub grave com 01 alto falante de 18
polegadas, 01 amplificadores de 6.400 watts
para sub grave, 01 amplificadores de 6.400
watts para médio grave, 01 amplificadores de
2.000 watts para drive, 01 processadores de
audio para gerenciar o sistema, 01gerenciador
de energia, 01 mesa de som com 24 canais
digitais, Cabos e conexão para ligar todo o
sistema - Backline e sistema de palco, 02
caixa de sub grave de 02 alto falante de 18
polegadas, 02 caixas line array de 02 alto
falante de 12 polegadas e 01 drive, 01
amplificador de 6400 watts para subgrave, 01
amplificador de 5000 watts para médio grave,
01 amplificador de 2000 watts para drive, 01
processador de áudio, 06 microfones sem fio,
08 microfones especiais para bateria, 08
microfone para percussão, 06 microfone para

48434

SERV

18

6.100,00

109.800,0000

48436

SERV

30

5.475,00

164.250,0000
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85

86

voz - Iluminação, 04 moving beam, 08 par led,
01 maquina de fumaça, 01 mesa dmx 512,
Cabos e conexão para ligar o sistema
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO
PORTE TIPO 3 COM ILUMINAÇÃO POR 02
DIAS PA - 08 caixas line array com 01 alto
falante de 12 polegadas e 01 drive, 08 caixas
de sub grave com 01 alto falante de 18
polegadas, 01 amplificadores de 6.400 watts
para sub grave, 01 amplificadores de 6.400
watts para médio grave, 01 amplificadores de
2.000 watts para drive, 01 processadores de
audio para gerenciar o sistema, 01gerenciador
de energia, 01 mesa de som com 24 canais
digitais, Cabos e conexão para ligar todo o
sistema - Backline e sistema de palco, 02
caixa de sub grave de 02 alto falante de 18
polegadas, 02 caixas line array de 02 alto
falante de 12 polegadas e 01 drive, 01
amplificador de 6400 watts para subgrave, 01
amplificador de 5000 watts para médio grave,
01 amplificador de 2000 watts para drive, 01
processador de áudio, 06 microfones sem fio,
08 microfones especiais para bateria, 08
microfone para percussão, 06 microfone para
voz - Iluminação, 04 moving beam, 08 par led,
01 maquina de fumaça, 01 mesa dmx 512,
Cabos e conexão para ligar o sistema
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO
PORTE TIPO 3 COM ILUMINAÇÃO POR 03
DIAS
PA - 08 caixas line array com 01 alto falante
de 12 polegadas e 01 drive, 08 caixas de sub
grave com 01 alto falante de 18 polegadas, 01
amplificadores de 6.400 watts para sub grave,
01 amplificadores de 6.400 watts para médio
grave, 01 amplificadores de 2.000 watts para
drive, 01 processadores de audio para
gerenciar o sistema, 01gerenciador de
energia, 01 mesa de som com 24 canais
digitais, Cabos e conexão para ligar todo o
sistema - Backline e sistema de palco, 02
caixa de sub grave de 02 alto falante de 18
polegadas, 02 caixas line array de 02 alto
falante de 12 polegadas e 01 drive, 01
amplificador de 6400 watts para subgrave, 01
amplificador de 5000 watts para médio grave,
01 amplificador de 2000 watts para drive, 01
processador de áudio, 06 microfones sem fio,
08 microfones especiais para bateria, 08
microfone para percussão, 06 microfone para

48437

SERV

30

6.350,00

190.500,0000

48438

SERV

14

6.975,00

97.650,0000
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voz - Iluminação, 04 moving beam, 08 par led,
01 maquina de fumaça, 01 mesa dmx 512,
Cabos e conexão para ligar o sistema
87

88

89

90

91

92

93

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO POR 01 DIA
com 04 caixas ativas 1000W, 02 subgraves
400, kit microfone com 04 sem fio, 04
pedestais girafa, notebook com sistema de
gravação, cabos de áudio para projeção,
mesa de som digital 16 canais no mínimo
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO POR 02 DIAS
com 04 caixas ativas 1000W, 02 subgraves
400, kit microfone com 04 sem fio, 04
pedestais girafa, notebook com sistema de
gravação, cabos de áudio para projeção,
mesa de som digital 16 canais no mínimo
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO POR 03 DIAS
com 04 caixas ativas 1000W, 02 subgraves
400, kit microfone com 04 sem fio, 04
pedestais girafa, notebook com sistema de
gravação, cabos de áudio para projeção,
mesa de som digital 16 canais no mínimo
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO POR 04 DIAS
com 04 caixas ativas 1000W, 02 subgraves
400, kit microfone com 04 sem fio, 04
pedestais girafa, notebook com sistema de
gravação, cabos de áudio para projeção,
mesa de som digital 16 canais no mínimo
LOCAÇÃO DE 300 GRADIL POR 01 DIA
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE GRADES DE
CONTENÇÃO DE AÇO GALVANIZADO
MEDINDO 2,00 METROS DE ALTURA POR
1,20 DE COMPRIMENTO METROS COM
ENCAIXE ENTRE ELAS.(UTILIZAÇÃO PARA
CONTENÇÃO DE PÚBLICO, ISOLAMENTO
DE ÁREAS E ORGANIZAÇÃO DE FILAS).
LOCAÇÃO DE 300 GRADIL POR 02 DIAS
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE GRADES DE
CONTENÇÃO DE AÇO GALVANIZADO
MEDINDO 2,00 METROS DE ALTURA POR
1,20 DE COMPRIMENTO METROS COM
ENCAIXE ENTRE ELAS.(UTILIZAÇÃO PARA
CONTENÇÃO DE PÚBLICO, ISOLAMENTO
DE ÁREAS E ORGANIZAÇÃO DE FILAS).
LOCAÇÃO DE 300 GRADIL POR 03 DIAS
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE GRADES DE
CONTENÇÃO DE AÇO GALVANIZADO
MEDINDO 2,00 METROS DE ALTURA POR
1,20 DE COMPRIMENTO METROS COM
ENCAIXE ENTRE ELAS.(UTILIZAÇÃO PARA
CONTENÇÃO DE PÚBLICO, ISOLAMENTO

48439

SERV

33

3.075,00

101.475,0000

48440

SERV

21

2.950,00

61.950,0000

48441

SERV

17

3.325,00

56.525,0000

48442

SERV

17

3.575,00

60.775,0000

48341

LOC

10

7.200,00

72.000,0000

48344

LOC

10

8.500,00

85.000,0000

48345

LOC

10

9.300,00

93.000,0000
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94

95

96

97

98

99

100

DE ÁREAS E ORGANIZAÇÃO DE FILAS).
LOCAÇÃO DE 500 GRADIL POR 01 DIA
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE GRADES DE
CONTENÇÃO DE AÇO GALVANIZADO
MEDINDO 2,00 METROS DE ALTURA POR
1,20 DE COMPRIMENTO METROS COM
ENCAIXE ENTRE ELAS.(UTILIZAÇÃO PARA
CONTENÇÃO DE PÚBLICO, ISOLAMENTO
DE ÁREAS E ORGANIZAÇÃO DE FILAS).
LOCAÇÃO DE 500 GRADIL POR 02 DIAS
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE GRADES DE
CONTENÇÃO DE AÇO GALVANIZADO
MEDINDO 2,00 METROS DE ALTURA POR
1,20 DE COMPRIMENTO METROS COM
ENCAIXE ENTRE ELAS.(UTILIZAÇÃO PARA
CONTENÇÃO DE PÚBLICO, ISOLAMENTO
DE ÁREAS E ORGANIZAÇÃO DE FILAS).
LOCAÇÃO DE 500 GRADIL POR 03 DIAS
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE GRADES DE
CONTENÇÃO DE AÇO GALVANIZADO
MEDINDO 2,00 METROS DE ALTURA POR
1,20 DE COMPRIMENTO METROS COM
ENCAIXE ENTRE ELAS.(UTILIZAÇÃO PARA
CONTENÇÃO DE PÚBLICO, ISOLAMENTO
DE ÁREAS E ORGANIZAÇÃO DE FILAS).
LOCAÇÃO DE 50 GRADIL POR 01 DIA
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE GRADES DE
CONTENÇÃO DE AÇO GALVANIZADO
MEDINDO 2,00 METROS DE ALTURA POR
1,20 DE COMPRIMENTO METROS COM
ENCAIXE ENTRE ELAS.(UTILIZAÇÃO PARA
CONTENÇÃO DE PÚBLICO, ISOLAMENTO
DE ÁREAS E ORGANIZAÇÃO DE FILAS).
LOCAÇÃO DE 50 GRADIL POR 02 DIAS
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE GRADES DE
CONTENÇÃO DE AÇO GALVANIZADO
MEDINDO 2,00 METROS DE ALTURA POR
1,20 DE COMPRIMENTO METROS COM
ENCAIXE ENTRE ELAS.(UTILIZAÇÃO PARA
CONTENÇÃO DE PÚBLICO, ISOLAMENTO
DE ÁREAS E ORGANIZAÇÃO DE FILAS).
LOCAÇÃO DE 50 GRADIL POR 03 DIAS
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE GRADES DE
CONTENÇÃO DE AÇO GALVANIZADO
MEDINDO 2,00 METROS DE ALTURA POR
1,20 DE COMPRIMENTO METROS COM
ENCAIXE ENTRE ELAS.(UTILIZAÇÃO PARA
CONTENÇÃO DE PÚBLICO, ISOLAMENTO
DE ÁREAS E ORGANIZAÇÃO DE FILAS).
LOCAÇÃO DE 80 GRADIL POR 01 DIA
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE GRADES DE

48346

LOC

10

12.700,00

127.000,0000

48347

LOC

10

13.800,00

138.000,0000

48348

LOC

10

15.000,00

150.000,0000

48349

LOC

20

2.050,00

41.000,0000

48350

LOC

20

2.200,00

44.000,0000

48351

LOC

20

2.400,00

48.000,0000

48352

LOC

20

2.810,00

56.200,0000
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101

102

103

104

105

106

CONTENÇÃO DE AÇO GALVANIZADO
MEDINDO 2,00 METROS DE ALTURA POR
1,20 DE COMPRIMENTO METROS COM
ENCAIXE ENTRE ELAS.(UTILIZAÇÃO PARA
CONTENÇÃO DE PÚBLICO, ISOLAMENTO
DE ÁREAS E ORGANIZAÇÃO DE FILAS).
LOCAÇÃO DE 80 GRADIL POR 02 DIAS
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE GRADES DE
CONTENÇÃO DE AÇO GALVANIZADO
MEDINDO 2,00 METROS DE ALTURA POR
1,20 DE COMPRIMENTO METROS COM
ENCAIXE ENTRE ELAS.(UTILIZAÇÃO PARA
CONTENÇÃO DE PÚBLICO, ISOLAMENTO
DE ÁREAS E ORGANIZAÇÃO DE FILAS).
LOCAÇÃO DE 80 GRADIL POR 03 DIAS
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE GRADES DE
CONTENÇÃO DE AÇO GALVANIZADO
MEDINDO 2,00 METROS DE ALTURA POR
1,20 DE COMPRIMENTO METROS COM
ENCAIXE ENTRE ELAS.(UTILIZAÇÃO PARA
CONTENÇÃO DE PÚBLICO, ISOLAMENTO
DE ÁREAS E ORGANIZAÇÃO DE FILAS).
LOCAÇÃO DE 100 GRADIL POR 01 DIA
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE GRADES DE
CONTENÇÃO DE AÇO GALVANIZADO
MEDINDO 2,00 METROS DE ALTURA POR
1,20 DE COMPRIMENTO METROS COM
ENCAIXE ENTRE ELAS.(UTILIZAÇÃO PARA
CONTENÇÃO DE PÚBLICO, ISOLAMENTO
DE ÁREAS E ORGANIZAÇÃO DE FILAS).
LOCAÇÃO DE 100 GRADIL POR 02 DIAS
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE GRADES DE
CONTENÇÃO DE AÇO GALVANIZADO
MEDINDO 2,00 METROS DE ALTURA POR
1,20 DE COMPRIMENTO METROS COM
ENCAIXE ENTRE ELAS.(UTILIZAÇÃO PARA
CONTENÇÃO DE PÚBLICO, ISOLAMENTO
DE ÁREAS E ORGANIZAÇÃO DE FILAS).
LOCAÇÃO DE 100 GRADIL POR 03 DIAS
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE GRADES DE
CONTENÇÃO DE AÇO GALVANIZADO
MEDINDO 2,00 METROS DE ALTURA POR
1,20 DE COMPRIMENTO METROS COM
ENCAIXE ENTRE ELAS.(UTILIZAÇÃO PARA
CONTENÇÃO DE PÚBLICO, ISOLAMENTO
DE ÁREAS E ORGANIZAÇÃO DE FILAS).
LOCAÇÃO DE 200 GRADIL POR 01 DIA
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE GRADES DE
CONTENÇÃO DE AÇO GALVANIZADO
MEDINDO 2,00 METROS DE ALTURA POR
1,20 DE COMPRIMENTO METROS COM

48353

LOC

20

3.040,00

60.800,0000

48354

LOC

20

3.400,00

68.000,0000

48355

LOC

20

3.560,00

71.200,0000

48356

LOC

20

3.800,00

76.000,0000

48357

LOC

20

4.200,00

84.000,0000

48358

LOC

20

5.125,00

102.500,0000
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107

108

109

110
111
112
113
114

ENCAIXE ENTRE ELAS.(UTILIZAÇÃO PARA
CONTENÇÃO DE PÚBLICO, ISOLAMENTO
DE ÁREAS E ORGANIZAÇÃO DE FILAS).
LOCAÇÃO DE 200 GRADIL POR 02 DIAS
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE GRADES DE
CONTENÇÃO DE AÇO GALVANIZADO
MEDINDO 2,00 METROS DE ALTURA POR
1,20 DE COMPRIMENTO METROS COM
ENCAIXE ENTRE ELAS.(UTILIZAÇÃO PARA
CONTENÇÃO DE PÚBLICO, ISOLAMENTO
DE ÁREAS E ORGANIZAÇÃO DE FILAS).
LOCAÇÃO DE 200 GRADIL POR 03 DIAS
LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE GRADES DE
CONTENÇÃO DE AÇO GALVANIZADO
MEDINDO 2,00 METROS DE ALTURA POR
1,20 DE COMPRIMENTO METROS COM
ENCAIXE ENTRE ELAS.(UTILIZAÇÃO PARA
CONTENÇÃO DE PÚBLICO, ISOLAMENTO
DE ÁREAS E ORGANIZAÇÃO DE FILAS).
LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM PLACA
DE AÇO DE CONTENÇÃO MEDINDO 2,20
METROS DE ALTURA (COM ENCAIXE
ENTRE AS PEÇAS)
Placa para painel de led tamanho 500 x
1000 x 60 mm Pixel Pitch 3.0mm, por dois
dias Placa para painel de led tamanho 500 x
1000 x 60 mm Pixel Pitch 3.0mm, por três dias
- placa
Placa para painel de led tamanho 500 x
1000 x 60 mm Pixel Pitch 3.0mm, por quatro
dias - placa
Placa para painel de led tamanho 500 x
1000 x 60 mm Pixel Pitch 3.0mm, por um dia placa
LOCAÇÃO DE TENDAS 06X06 SEM
FECHAMENTOS LATERAIS POR 04 DIAS
com estrutura de metalon galvanizado
medidas 06m x 06m formato em chapéu de
bruxa (cone) cobertura em lona pvc estrutura
metálica.
VALOR ESTIMADO

48359

LOC

20

6.800,00

136.000,0000

48360

LOC

20

7.400,00

148.000,0000

48361

LOC

200

60,00

12.000,0000

120163

UND

100

733,33

73.333,3300

120164

UND

100

733,33

73.333,3300

120165

UND

100

700,00

70.000,0000

120161

UND

150

600,00

90.000,0000

102127

LOC

20

775,00

15.500,0000

5.605.989,9689

3.1. Os serviços deverão ser prestados da seguinte forma:
3.1.1. Devem estar incluídos nos equipamentos os cabeamentos, fios, extensões, plugs, adaptadores e demais
itens necessários à sua montagem e pleno funcionamento com segurança.
3.1.2. Os serviços de sonorização serão solicitados com 24 (vinte e quatro) horas.
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3.1.3. A empresa deverá entregar todos os equipamentos em pleno funcionamento e responder por falhas que
comprometam a execução dos serviços, substituindo os itens que apresentarem problema sempre que
solicitado.
4. FORMA, PRAZO, LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
4.1. Montar a sonorização e iluminação, palco, sanitários químicos, tendas, gerador no prazo, portal,
fechamento no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas antes do início do evento com presteza e qualificação para
a realização dos eventos dentro da técnica e segurança possíveis.
4.2. Com igual antecedência mínima, as Secretarias Municipais enviará e-mail de detalhamento para execução
dos serviços para o endereço eletrônico constante na Proposta de Preços apresentada pela empresa.
4.2.1. O e-mail de detalhamento deverá conter todas as informações necessárias para execução do serviço,
tais como: nome do evento, datas, horários, locais, identificação do representante da Secretaria responsável
pelo evento e seus respectivos contatos.
4.2.2. No caso de itens que exijam arte ou material prévio (imagens brutas etc.), o e-mail com detalhamento
para execução dos serviços irá conter os mesmos.
4.3. A montagem e desmontagem de toda a infraestrutura necessária para a realização de cada evento serão
de responsabilidade da Contratada.
4.4. A empresa deverá informar um contato, com nome e número de telefone, de pessoa responsável pela
execução do objeto solicitado.
4.5. O serviço será fornecido por dia.
5. PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:
5.1. O contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terão como responsáveis:
5.1.1. GESTORA: Mucia Antunes David, Secretaria Municipal de Assistência Social.
FISCAL RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: Ana Carolina do Norte Quaresma, Diretora Divisão.
5.1.2. GESTORA: Mucia Antunes David, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.
FISCAL RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: Gustavo Vilela de Moraes, Diretor de Esporte e Lazer.
5.1.3. GESTORA: Ludmila A. Soares Souza, Secretaria Municipal de Saúde.
FISCAL RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: Ayram Reis Souza Silva, Diretor de Recursos e
Suprimentos.
5.1.4. . GESTOR: Deodato Gomes Costa, Secretario Municipal de Educação.
FISCAL RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: Danielle Coutinho Ferreira Nunes, Diretora de Divisão.
6. DOCUMENTAÇÃO:
6.1. Habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e as declarações, conforme definido pela Divisão de
Compras e Divisão de Licitação.
7. OBRIGAÇÃO DAS PARTES:
7.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
7.1.1. Executar o fornecimento dos itens conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento do objeto desta licitação,
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta.
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7.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal, os itens em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados.
7.1.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração.
7.1.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o Contratante autorizado a
descontar da garantia, caso exigido no Edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.
7.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos acerca do objeto da licitação, em
conformidade com as normas e determinações em vigor.
7.1.6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de
provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.
7.1.7. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o
órgão para a execução do objeto.
7.1.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao Contratante.
7.1.9. Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de
obra oferecida para atuar nas instalações do órgão.
7.1.10. Atender as solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo
fixado pelo fiscal, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações, conforme descrito neste
Termo de Referência.
7.1.11. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração.
7.1.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executar atividades não abrangidas por este objeto, devendo a Contratada relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
7.1.13. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas,
bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais,
estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os
respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de Carlos Chagas/MG.
7.1.14. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do objeto
desta licitação.
7.1.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
7.1.16. Manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.1.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento da Ata de Registro
de Preços.
7.1.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do
art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.1.19. O pagamento das despesas, com transporte dos equipamentos, alimentação, lanches, transporte e
hospedagem do pessoal de apoio, isentando o Contratante de qualquer indenização trabalhista, previdenciária
ou securitária por acidentes de trabalho e doenças profissionais.

60

7.1.20. Montar a sonorização e iluminação, palco, sanitários químicos, tendas, gerador no prazo, portal,
fechamento no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas antes do início do evento com presteza e qualificação para
a realização dos eventos dentro da técnica e segurança possíveis.
7.1.21. Responsabilizar pelo abastecimento do gerador para passagem de som das bandas, bem como
durante a realização dos shows e diversas programações para os eventos a serem realizados.
7.1.22. Responsabilizar pelo isolamento no perímetro do gerador com placas de fechamento de ferro.
7.1.23. Fornecer operador do gerador de energia.
7.1.24. Responsabilizar- se pela manutenção e funcionamento adequado dos equipamentos locados, durante
todo o período de realização do evento.
7.1.25. Fornecer profissional para atender a iluminação.
7.1.26. Substituir imediatamente, àss suas expensas, no todo ou em parte, equipamentos em que se
verifiquem defeitos, quebras, vícios, adulterações ou incorreções.
7.1.27. Apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) devidamente recolhida no setor
Requisitante com antecedência mínima de 10 (dez) dias da realização do evento de grande porte.
8.1. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
8.1.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
8.1.2. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto desta
licitação.
8.1.3. Efetuar o pagamento de acordo com a efetiva entrega dos itens locados, sendo expressamente vedado
o pagamento antecipado.
8.1.4. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços dentro das
normas estabelecidas neste Termo.
8.1.5. Prestar à Contratada toda e qualquer informação por esta solicitada, necessária à perfeita execução da
Ata de Registro de Preços.
8.1.6. Notificar, por escrito, à Contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução da Ata de
Registro de Preços.
8.1.7. Atestar e receber os itens, de acordo com as cláusulas da Ata de Registro de Preços.
8.1.8. Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência.
8.1.9. Receber os bens e serviços e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade.
8.1.10. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela Contratada.
9. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO:
9.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito
do beneficiário em conta bancária a ser indicada pela Contratada em sua proposta, no prazo de até 30 (trinta)
dias corridos da data do recebimento definitivo, com base na(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente conferidos e
aprovados pelo Contratante.
9.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.
9.3. Para efetivação do pagamento a regularidade jurídica e fiscal será comprovada, por meio de Certidões
Negativas de Débito.
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10. PRAZO DE VIGÊNCIA:
10.1. Período de 12 (doze) meses, podendo o mesmo ser prorrogado de acordo com o artigo 57, II, da Lei
8.666/93.
11. ORIGEM DOS RECURSOS:
( ) Federal;
( X ) Estadual;
( X ) Recursos próprios;
( ) Outros _______________________________________
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ANEXO II
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 292/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021

PROCURAÇÃO
A (nome da empresa) __________, CNPJ nº. ___________, com sede à___________, neste ato representado
pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o
Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos
poderes para junto a Prefeitura Municipal de Carlos Chagas praticar os atos necessários para representar a
outorgante na licitação na modalidade de Pregão Presencial nº. 027/2021, usando dos recursos legais e
acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar
lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou
acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de
iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local, data e assinatura.

Obs.: - Esta declaração deve vir fora dos envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” validada
mediante assinatura com firma reconhecida em cartório, apresentação de cópia autenticada do ato
constitutivo da empresa e documento original e com foto que identifique o credenciado.
- Os casos de substabelecimento deverão estar expressos nesta procuração.
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ANEXO III
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 292/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

A empresa......................................, inscrita no CNPJ sob o nº. ......................., DECLARA, sob as penas da lei,
para surtir efeito junto à Prefeitura do Município de Carlos Chagas/MG, no procedimento licitatório sob a
modalidade Pregão Presencial, que não incide na proibição contida no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
da República Federativa do Brasil.

Por ser verdade, firma a presente.

................................., ........ de ............................. de .........

_______________________________________________
Nome do Representante Legal da Empresa
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ANEXO IV
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 292/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021

DECLARAÇÃO

A empresa/licitante......................,CNPJ/CPF nº...................,com sede em.................(endereço
completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no inciso
VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002 e para fins do Pregão Presencial nº. 027/2021, DECLARA expressamente
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.
____________________, ____ de _______________ de 2021.

_________________________________________________________
Assinatura e identificação do dirigente da empresa/proponente/licitante

OBS: – Esta declaração deve vir fora dos envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”.
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ANEXO V
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 292/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa ..................., inscrita no CNPJ sob o nº. ..................., DECLARA, sob as penas da lei, que, até a
presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Por ser verdade, firma a presente.
................................, ........... de ............................ de ...........

_______________________________________________
(Representante legal da licitante)
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ANEXO VI
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 292/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021
PROPOSTA COMERCIAL
À
Prefeitura Municipal de Carlos Chagas
Divisão de Licitação e Compras
A empresa/licitante.............................., inscrita no CNPJ/CPF sob o nº. ....................., sediada à ................,
bairro ..........., Município de ........................., por seu representante legal, vem, perante V.Sa., apresentar sua
PROPOSTA COMERCIAL, para a licitação em epígrafe:
Obs: A proposta comercial deverá ser confeccionada, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, bem como
datada, assinada e rubricada, por quem de direito, devendo, obrigatoriamente, indicar os requisitos
abaixo:
ITEM

DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO

UNID.

QUANT

VALOR
MENSAL
ESTIMADO

VALOR TOTAL
ESTIMADO
(12 MESES)

01
Declara, sob as penas da lei, que esta proposta atende a todos os requisitos constantes do Edital de Pregão
Presencial nº 027/2021 e ainda que:
a) a presente tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias;
b) preço unitário e global em algarismo, em moeda corrente nacional, limitando-se a 2 (duas) casas decimais,
apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.
b.1) Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por
exemplo: encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes, seguros, taxas,
manutenção do caminhão, transportes, fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou
indiretas, relacionadas com a prestação do serviço do objeto da presente licitação;
c) Informar o(s) e-mail(is) da empresa, o(s) qual(is) serão utilizados pela Administração para envio das
Autorizações de Serviço. Qualquer mudança de e-mail, no decorrer da execução, deverá ser informada,
imediatamente, para a Divisão de Licitações do Município.
E-mail(s): _______________________________________________________
...................................., ..... de .......................... de .............
____________________________________________________________________
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa)
(Identificação)
R. G. n.º-------------------------------------- CPF n.º---------------------------------------
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ANEXO VII
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 292/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. .........../............
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 292/2021
PROCESSO Nº. 027/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
Pelo presente instrumento, o Município de Carlos Chagas/MG, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ nº 18.477.315/0001-90, com sede administrativa à Avenida Capitão João Pinto, nº 193,
Centro, Carlos Chagas/MG, neste ato representado pelo Sr.________, Prefeito Municipal, brasileiro, (estado
civil), (profissão), portador da Cédula de Identidade nº___ e CPF nº ____, denominado simplesmente
MUNICÍPIO, considerando o julgamento da licitação em epígrafe, resolve registrar os preços dos licitantes
abaixo identificadas, a seguir denominados simplesmente PRESTADORES, observadas as disposições do
edital e as cláusulas deste instrumento.
PRESTADORES:
Item 1 ...................................................., com endereço na ......................................................., em
....................................................., inscrita(o) no CNPJ ou CPF sob o n.º. ..........................., neste ato
representada por seu ........................, Sr(a). ......................................................, residente em
..........................................................., portador da Carteira de Identidade n.º ............................................,
CPF n.º ....................................................
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. “Registro de Preços para eventual e futura contratação de prestação de serviços de locação de
equipamentos para atender os eventos a serem promovidos pelas diversas Secretarias do Município de Carlos
Chagas/MG”, conforme requisições previstas nos autos do processo, nos termos das especificações
constantes do Anexo I, que fazem parte integrante deste.
ITEM

ESPECIFICAÇÕES

UNID.

PREÇO

01
02
1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao
beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS
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2.1. Os serviços que tenham sido regularmente prestados serão pagos ao prestador, pela Secretaria Municipal
de Fazenda, de conformidade com a proposta da Contratada.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
3.1. A vigência desta Ata inicia-se na data de sua publicação e os preços registrados vigerão para pelo prazo
de 12 (doze) meses contados da data de publicação da Ata.
CLÁUSULA QUARTA - DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá as Secretarias Municipais Requisitantes, que convocará
Contratada para assinar a Ata de Registro de Preços, avaliará o mercado constantemente, promoverá as
negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicará trimestralmente os preços registrados.
4.2. As Secretarias Municipais Requisitantes fiscalizarão a qualidade dos serviços prestados.
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. As contratações decorrentes deste Registro de Preços observarão a ordem de classificação.
5.2. O Município fará as requisições mediante Ordem de Serviço, devendo a Contratada no prazo máximo de
até 24 (vinte e quatro) horas para entregar os itens locados, antes do início da realização do evento.
5.3. Se a Contratada recusar-se a assinar a Autorização de Serviço poderão ser convocados os demais
prestadores classificados na licitação, respeitados as condições de serviço, os preços e os prazos do primeiro
classificado.
CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO
6.1. O prazo para início da execução do objeto da licitação iniciará a partir da data da Ordem de Serviço
assinada pelo responsável indicado pelo Contratante.
6.2. Recebida à Ordem de Serviço, a Contratada terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para
entregar os itens locados, antes do início da realização do evento, a contar do recebimento pela Contratada da
Ordem de Serviço, conforme especificações do ANEXO I do Edital - Pregão Presencial nº 027/2021 e a
proposta da licitante vencedora.
6.3. A Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a contar da data da publicação da ARP.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
7.1. A aceitação do objeto desta licitação somente será efetivada após ter sido o mesmo examinado e
considerado em condições de uso, ficando a empresa obrigada a entregar novamente os itens considerados
inadequados/rejeitados.
7.2. A Contratada deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que
seja satisfeita a obrigação assumida.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1. Constituem obrigações do Município:
8.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto desta licitação, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
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dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.
8.1.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto desta
licitação.
8.1.4. Efetuar o pagamento de acordo com a efetiva entrega e aceite dos itens, sendo expressamente vedado
o pagamento antecipado.
8.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar o objeto desta licitação
dentro das normas estabelecidas neste Edital.
8.1.6. Prestar à Contratada toda e qualquer informação por esta solicitada, necessária à perfeita execução do
objeto desta licitação.
8.1.7. Notificar, por escrito, à Contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do objeto
desta licitação.
8.1.8. Atestar e receber os itens locados, de acordo com as cláusulas deste Edital.
8.1.9. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela Contratada.
8.2. Constituem obrigações da CONTRATADA:
8.2.1. Os equipamentos deverão ser montados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio
do evento, a contar do recebimento da Autorização de Serviço expedida, pela Divisão solicitante, no endereço
a ser informado pela Secretaria Requisitante no Município de Carlos Chagas/MG.
8.2.1. Executar o objeto da licitação conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das Cláusulas Contratuais, além de
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade
especificadas neste Edital e em sua proposta.
8.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal, os itens em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados.
8.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.
8.2.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos, em conformidade com as normas e
determinações em vigor.
8.2.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de
provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.
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8.2.6. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o
órgão para a execução do objeto da licitação.
8.2.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao Contratante.
8.2.8. Atender as solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado
pelo fiscal, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do objeto
desta licitação, conforme descrito neste Edital.
8.2.9. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração.
8.2.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executar atividades não abrangidas pela Ata de Registro de Preços, devendo a Contratada relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
8.2.11. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas,
bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais,
estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os
respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de Carlos Chagas/MG.
8.2.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
8.2.13. Manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.2.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência desta contratação.
8.2.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do
art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.2.16. O pagamento das despesas, com transporte dos equipamentos, alimentação, lanches, transporte e
hospedagem do pessoal de apoio, isentando o Contratante de qualquer indenização trabalhista, previdenciária
ou securitário por acidentes de trabalho e doenças profissionais.
8.2.17. Montar a sonorização e iluminação, palco, sanitários químicos, tendas, gerador, portal e fechamento
no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas antes do início do evento com presteza e qualificação para a realização
dos eventos dentro da técnica e segurança possíveis.
8.2.18. Responsabilizar pelo abastecimento do gerador para passagem de som das bandas, bem como
durante a realização dos shows e diversas programações para os eventos a serem realizados, quando
vencedora deste item.
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8.2.19. Responsabilizar pelo isolamento no perímetro do gerador com placas de fechamento de ferro, quando
vencedora deste item.
8.2.20. Fornecer operador do gerador de energia, quando vencedora deste item.
8.2.21. Responsabilizar- se pela manutenção e funcionamento adequado dos equipamentos locados, durante
todo o período de realização do evento, quando vencedora deste item.
8.2.22. Fornecer profissional para atender a iluminação, quando vencedora deste item.
8.2.23. Substituir imediatamente, ás suas expensas, no todo ou em parte, equipamentos em que se verifiquem
defeitos, quebras, vícios, adulterações ou incorreções.
8.2.24. Apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) devidamente recolhida no setor
Requisitante com antecedência mínima de 10 (dez) dias da realização do evento de grande porte.
8.2.25. Responsabilizar-se por toda montagem e desmontagem dos equipamentos, ora locados.
8.2.26. Responsabilizar-se pela manutenção e funcionamento adequado dos equipamentos locados, durante
todo período de realização do evento.
8.2.27. Responsabilizar-se por toda montagem e desmontagem dos sanitários químicos, quando vencedora
deste item.
8.2.28. Responsabilizar-se pela manutenção da limpeza dos sanitários químicos, durante o período de
realização do evento, quando vencedora deste item.
8.2.29. Responsabilizar-se por Laudos Técnicos de Segurança.
8.2.30. Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação do certame.
CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS
9.1. A licitante vencedora terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação/comunicação para assinar a Ata de Registro de Preços, conforme minuta constante do ANEXO
VII que integra este Edital.
9.2. A entrega dos itens locados será efetuada mediante a apresentação da Ordem de Serviço assinada pelo
responsável indicado pelo Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO
10.1. Os serviços deverão ser prestados da seguinte forma:
10.1.1. Devem estar incluídos nos equipamentos os cabeamentos, fios, extensões, plugs, adaptadores e
demais itens necessários à sua montagem e pleno funcionamento com segurança.
10.1.2. Os serviços de sonorização serão solicitados com 24 (vinte e quatro) horas.
10.1.3. A empresa deverá entregar todos os equipamentos em pleno funcionamento e responder por falhas
que comprometam a execução dos serviços, substituindo os itens que apresentarem problema sempre que
solicitado.
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10.2. Montar a sonorização e iluminação, palco, sanitários químicos, tendas, gerador no prazo, portal,
fechamento no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas antes do início do evento com presteza e qualificação para
a realização dos eventos dentro da técnica e segurança possíveis.
10.3. Com igual antecedência mínima, as Secretarias Municipais enviará e-mail de detalhamento para
execução dos serviços para o endereço eletrônico constante na Proposta de Preços apresentada pela
empresa.
10.3.1. O e-mail de detalhamento deverá conter todas as informações necessárias para execução do serviço,
tais como: nome do evento, datas, horários, locais, identificação do representante da Secretaria responsável
pelo evento e seus respectivos contatos.
10.3.2. No caso de itens que exijam arte ou material prévio (imagens brutas etc.), o e-mail com detalhamento
para execução dos serviços irá conter os mesmos.
10.4. A montagem e desmontagem de toda a infraestrutura necessária para a realização de cada evento serão
de responsabilidade da Contratada.
10.5. A empresa deverá informar um contato, com nome e número de telefone, de pessoa responsável pela
execução do objeto solicitado.
10.6. O serviço será fornecido por dia.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Secretaria
Municipal da Fazenda do Município de Carlos Chagas/MG em 30 (trinta) dias após a apresentação do
documento fiscal, com Recurso Estadual e Recurso Próprio.
11.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a
partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
11.3. Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de
executadas a devida correção e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações
tributárias e sociais legalmente exigidas.
11.4. A Divisão de Licitação e Compras terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da nota
fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la.
11.5. A Nota Fiscal não aprovada será devolvida para as necessárias correções, com as informações que
motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 19.4, a partir da data de sua
reapresentação.
11.6. O pagamento será efetuado, com apresentação da Nota Fiscal, Certidão Negativa de Débito – CND
quanto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a CND relativa à Seguridade Social (INSS) e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A não apresentação dos documentos de regularidade fiscal
não impede a efetuação dos pagamentos devidos, contudo, obriga a Administração em promover a abertura
de Processo Administrativo Disciplinar para apurar o comportamento da Contratada.
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11.7. Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado.
11.8. A Administração Pública direta ou indireta, inclusive, empresa pública e sociedade de economia
mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, só poderá
receber mercadoria ou bem acobertado por Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, conforme inciso I da
cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009 e Lei Municipal nº. 1.839/2012 (Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e).
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
12.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis.
12.2. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em face dos aumentos de custo que não
possam, por vedação legal, ser refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, as partes, de
comum acordo, com base no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei de Licitação, buscarão uma solução para a
questão. Durante as negociações, o fornecedor contratado em hipótese alguma poderá paralisar o
fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
13.1. O contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terão como responsáveis:
13.1.1. GESTORA: Mucia Antunes David, Secretaria Municipal de Assistência Social.
FISCAL RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: Ana Carolina do Norte Quaresma, Diretora Divisão.
13.1.2. GESTORA: Mucia Antunes David, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.
FISCAL RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: Gustavo Vilela de Moraes, Diretor de Esporte e Lazer.
13.1.3. GESTORA: Ludmila A. Soares Souza, Secretaria Municipal de Saúde.
FISCAL RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: Ayram Reis Souza Silva, Diretor de Recursos e
Suprimentos.
13.1.4. GESTOR: Deodato Gomes Costa, Secretario Municipal de Educação.
FISCAL RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: Danielle Coutinho Ferreira Nunes, Diretora de Divisão.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito, nos seguintes
casos:
15.1.1. Pelo Município de Carlos Chagas/MG, em decisão fundamentada.
15.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
15.1.3. Se o fornecedor não retirar a Nota de Fornecimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e a unidade
requisitante não aceitar sua justificativa.
15.1.4. O fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente da presente Ata de Registro
de Preço.
15.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente desta Ata de Registro
de Preços.
15.1.6. O percentual registrado se apresentar superior ao praticado no mercado.
15.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas.
15.1.8. No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado.
15.2. Pela empresa - quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir às
exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a solicitação para cancelamento
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de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 30 (trinta) dias, facultado ao Município de
Carlos Chagas/MG à aplicação das penalidades previstas neste Edital.
15.3. A comunicação do cancelamento do(s) preços registrado(s), nos casos previstos no item anterior será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao
expediente administrativo que tiver dado origem ao registro de preços.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. A recusa injustificada do adjudicatário em entregar de forma adequada os itens locados, mediante termos
do presente Registro de Preços, após a ordem de fornecimento, dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura
Municipal de Carlos Chagas/MG, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às
penalidades legalmente estabelecidas, o que se aplica aos licitantes remanescentes.
16.2. O atraso injustificado na entrega dos itens locados, após o prazo preestabelecido no Edital sujeitará o
Contratado à multa, na forma estabelecida a seguir:
a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia; e
b) 10% (dez por cento) após ultrapassado o prazo da alínea anterior.
16.3. As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor da Nota Fiscal referente à Ordem de
Fornecimento que não for integralmente cumprida, serão descontadas dos pagamentos eventualmente
devidos pela Prefeitura Municipal de Carlos Chagas/MG, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
16.4. Pela inexecução total ou parcial cada ajuste (Nota de Empenho), a Administração poderá aplicar às
empresas, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da Nota Fiscal referente à Ordem de Fornecimento
que não for integralmente cumprida, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal
de Carlos Chagas/MG, no prazo não superior a 02 (dois) anos;
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa prévia
no prazo de 10 (dez) dias.
16.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea "b",
pelo Município, facultando a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias,
com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias da abertura de vistas
ao processo, conforme estabelecido no § 3º, art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
16.6. Considera-se ocorrência passível de multa:
c) atraso na entrega dos itens após o encaminhamento da Ordem de Fornecimento pela Contratante à
Contratada;
d) impedir a realização da fiscalização.
16.7. Ocorrendo a rescisão pela inexecução de que trata o item 20.4, reserva-se ao Órgão contratante o direito
de optar sucessivamente pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, observada a ordem de
classificação, comunicando, em seguida, à Prefeitura Municipal de Carlos Chagas/MG, para as providências
cabíveis.
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16.8. A segunda adjudicatária, ocorrendo à hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições
estabelecidas neste Edital.
16.9. A aplicação das penalidades previstas nessa cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura
Municipal de Carlos Chagas/MG.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser alterada com fundamento nas disposições previstas no
art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e com alterações posteriores, sendo que todas as alterações que se fizerem
necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo.
17.2. Vinculam-se a esta Ata os termos do Edital do Pregão Presencial nº. 027/2021 e seus anexos, bem como
as propostas de preços apresentadas pelos prestadores.
17.3. É vedado caucionar ou utilizar a Ata decorrente do presente registro para qualquer operação financeira,
sem prévia e expressa autorização do Município.
17.4. A recusa da adjudicatória em assinar a Ata de Registro de Preços, ou a dar quitação em Nota de
Empenho e retirar a ordem de serviço equivalente, caracteriza descumprimento de obrigações, passíveis das
sanções previstas no art. 87 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações posteriores. Neste caso,
a critério do Município, poderá ser celebrado contrato com o ofertante do menor preço, subsequente, se
houverem outros detentores na presente Ata, ou promover nova licitação.
17.5. O edital do Pregão Presencial nº. 027/2021, integra a presente Ata, independentemente de transcrição,
para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e ou interpretações.
17.6. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação, e,
subsidiariamente pelos Princípios Gerais de Direito.
17.7. Os prazos previstos neste instrumento serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93,
com as alterações posteriores.
17.8. A Contratada ficará obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de
Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de prestação de serviço previsto no cronograma ocorra
após seu vencimento.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Carlos Chagas/MG para dirimir dúvidas ou litígios eventualmente
emergentes em decorrência desta Ata.
E por estarem assim ajustadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 03 (três) vias de
igual teor e forma.
Carlos Chagas, ___ de _______________ de 2021.
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MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS
CONTRATADA __________________________________________
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ANEXO VIII
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 292/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº ______/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS E
__________________________.
O MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ
18.477.315/0001-90, com edifício-sede da Prefeitura localizada na Avenida Capitão João Pinto, nº 193, Centro,
Carlos Chagas/MG, CEP 39.864-000, neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, ___________,
brasileiro, (estado civil), residente e domiciliado em ___________/MG, doravante denominado
CONTRATANTE, e _____________ CNPJ nº _____, com sede à ___________, nº ____, Bairro _______ em
_________/MG, CEP n.º______ neste instrumento representado por seu Diretor ________, _________,
___________, __________, portador do CPF ______, residente e domiciliado à ________, nº ___, em
________/___, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato de prestação de serviços
decorrente do Pregão Presencial nº ____/2021, Processo Licitatório nº ___/2021, e em conformidade com o
disposto na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, observadas as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. Registro de Preços para eventual e futura contratação de prestação de serviços de locação de
equipamentos para atender os eventos a serem promovidos pelas diversas Secretarias do Município de Carlos
Chagas/MG.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
2.1. O prazo de vigência deste instrumento se inicia a contar da data de sua assinatura até..........., podendo
ser prorrogado nos termos da lei.
2.2. O Município fará as requisições mediante Ordem de Serviço, devendo a Contratada no prazo máximo de
até 24 (vinte e quatro) horas para entregar os itens locados, antes do início da realização do evento.
CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO
3.1. Dá-se ao presente contrato o valor de R$____________ (______________________________________).
3.2. O Contratante se reserva o direito de aumentar ou diminuir o quantitativo da prestação de serviços
adquiridos no valor correspondente a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor deste Contrato, referido nesta
Cláusula, através da formalização de Termo Aditivo.
3.3. As ordens de serviços contratados serão emitidas de conformidade com as necessidades do Contratante.
CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
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4.1. O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Secretaria
Municipal da Fazenda do Município de Carlos Chagas/MG em 30 (trinta) dias após a apresentação do
documento fiscal, com Recurso Estadual e Recurso Próprio.
4.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a
partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
4.3. Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de
executadas a devida correção e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações
tributárias e sociais legalmente exigidas.
4.4. A Divisão de Licitação e Compras terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação da nota
fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la.
4.5. A Nota Fiscal não aprovada será devolvida para as necessárias correções, com as informações que
motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 19.4, a partir da data de sua
reapresentação.
4.6. O pagamento será efetuado, com apresentação da Nota Fiscal, Certidão Negativa de Débito – CND
quanto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a CND relativa à Seguridade Social (INSS) e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A não apresentação dos documentos de regularidade fiscal
não impede a efetuação dos pagamentos devidos, contudo, obriga a Administração em promover a abertura
de Processo Administrativo Disciplinar para apurar o comportamento da Contratada.
4.7. Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado.
4.8. A Administração Pública direta ou indireta, inclusive, empresa pública e sociedade de economia
mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, só poderá
receber mercadoria ou bem acobertado por Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, conforme inciso I da
cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009 e Lei Municipal nº. 1.839/2012 (Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e).
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO
5.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.
5.2. Após os primeiros 12 (doze) meses, quando da prorrogação, os preços poderão ser reajustados, em
conformidade com a legislação vigente, com a aplicação da variação do Índice Geral de Preços do Mercado –
IGPM.
5.3. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do
serviço, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato.
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5.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão
nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.
5.5. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Contratada, esta deverá demonstrar a quebra do
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos,
nas quais constarão à situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão o reajuste do
contrato, bem como documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de
produtos e/ou matérias primas, etc), que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições
inicialmente avançadas.
5.6. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Contratante, esta deverá comprovar o rompimento
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo da Municipalidade.
5.7. Fica facultado ao Contratante realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a
análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela Contratada.
5.8. A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise técnica e jurídica
do Contratante, porém contemplará a prestação de serviços, a partir da data do protocolo do pedido no
Protocolo Geral do Contratante.
5.9. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a Contratada não
poderá suspender a prestação de serviços e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.
5.10. A Contratada deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar Termo Aditivo com os preços
revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros
e correção monetária, em relação às prestações de serviços realizadas após o protocolo do pedido de revisão.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6.1. Os serviços deverão ser prestados da seguinte forma:
6.1.1. Devem estar incluídos nos equipamentos os cabeamentos, fios, extensões, plugs, adaptadores e demais
itens necessários à sua montagem e pleno funcionamento com segurança.
6.1.2. Os serviços de sonorização serão solicitados com 24 (vinte e quatro) horas.
6.1.3. A empresa deverá entregar todos os equipamentos em pleno funcionamento e responder por falhas que
comprometam a execução dos serviços, substituindo os itens que apresentarem problema sempre que
solicitado.
6.2. Montar a sonorização e iluminação, palco, sanitários químicos, tendas, gerador no prazo, portal,
fechamento no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas antes do início do evento com presteza e qualificação para
a realização dos eventos dentro da técnica e segurança possíveis.
6.3. Com igual antecedência mínima, as Secretarias Municipais enviará e-mail de detalhamento para execução
dos serviços para o endereço eletrônico constante na Proposta de Preços apresentada pela empresa.
6.3.1. O e-mail de detalhamento deverá conter todas as informações necessárias para execução do serviço,
tais como: nome do evento, datas, horários, locais, identificação do representante da Secretaria responsável
pelo evento e seus respectivos contatos.
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6.3.2. No caso de itens que exijam arte ou material prévio (imagens brutas etc.), o e-mail com detalhamento
para execução dos serviços irá conter os mesmos.
6.4. A montagem e desmontagem de toda a infraestrutura necessária para a realização de cada evento serão
de responsabilidade da Contratada.
6.5. A empresa deverá informar um contato, com nome e número de telefone, de pessoa responsável pela
execução do objeto solicitado.
6.6. O serviço será fornecido por dia.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1. Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA:
7.1.1. Os equipamentos deverão ser montados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio
do evento, a contar do recebimento da Autorização de Serviço expedida, pela Divisão solicitante, no endereço
a ser informado pela Secretaria Requisitante no Município de Carlos Chagas/MG.
7.1.2. Executar o objeto da licitação conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das Cláusulas Contratuais, além de
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade
especificadas neste Edital e em sua proposta.
7.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal, os itens em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados.
7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.
7.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos, em conformidade com as normas e
determinações em vigor.
7.1.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de
provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.
7.1.6. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o
órgão para a execução do objeto da licitação.
7.1.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao Contratante.
7.1.8. Atender as solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado
pelo fiscal, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do objeto
desta licitação, conforme descrito neste Edital.
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7.1.9. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração.
7.1.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executar atividades não abrangidas pelo Contrato, devendo a Contratada relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
7.1.11. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas,
bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais,
estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os
respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de Carlos Chagas/MG.
7.1.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
7.1.13. Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.2.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência desta contratação.
8.2.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do
art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.1.16. O pagamento das despesas, com transporte dos equipamentos, alimentação, lanches, transporte e
hospedagem do pessoal de apoio, isentando o Contratante de qualquer indenização trabalhista, previdenciária
ou securitário por acidentes de trabalho e doenças profissionais.
7.1.17. Montar a sonorização e iluminação, palco, sanitários químicos, tendas, gerador, portal e fechamento
no mínimo de 24 (vinte e quatro) horas antes do início do evento com presteza e qualificação para a realização
dos eventos dentro da técnica e segurança possíveis.
7.1.18. Responsabilizar pelo abastecimento do gerador para passagem de som das bandas, bem como
durante a realização dos shows e diversas programações para os eventos a serem realizados, quando
vencedora deste item.
7.1.19. Responsabilizar pelo isolamento no perímetro do gerador com placas de fechamento de ferro, quando
vencedora deste item.
7.1.20. Fornecer operador do gerador de energia, quando vencedora deste item.
7.1.21. Responsabilizar- se pela manutenção e funcionamento adequado dos equipamentos locados, durante
todo o período de realização do evento, quando vencedora deste item.
7.1.22. Fornecer profissional para atender a iluminação, quando vencedora deste item.
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7.1.23. Substituir imediatamente, ás suas expensas, no todo ou em parte, equipamentos em que se verifiquem
defeitos, quebras, vícios, adulterações ou incorreções.
7.1.24. Apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) devidamente recolhida no setor
Requisitante com antecedência mínima de 10 (dez) dias da realização do evento de grande porte.
7.1.25. Responsabilizar-se por toda montagem e desmontagem dos equipamentos, ora locados.
7.1.26. Responsabilizar-se pela manutenção e funcionamento adequado dos equipamentos locados, durante
todo período de realização do evento.
7.1.27. Responsabilizar-se por toda montagem e desmontagem dos sanitários químicos, quando vencedora
deste item.
7.1.28. Responsabilizar-se pela manutenção da limpeza dos sanitários químicos, durante o período de
realização do evento, quando vencedora deste item.
7.1.29. Responsabilizar-se por Laudos Técnicos de Segurança.
7.2.30. Manter durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação do certame.
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
8.1. Será de responsabilidade do CONTRATANTE:
8.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto desta licitação, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.
8.1.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto desta
licitação.
8.1.4. Efetuar o pagamento de acordo com a efetiva entrega e aceite dos itens, sendo expressamente vedado
o pagamento antecipado.
8.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar o objeto desta licitação
dentro das normas estabelecidas neste Edital.
8.1.6. Prestar à Contratada toda e qualquer informação por esta solicitada, necessária à perfeita execução do
objeto desta licitação.
8.1.7. Notificar, por escrito, à Contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução do objeto
desta licitação.
8.1.8. Atestar e receber os itens locados, de acordo com as cláusulas deste Edital.
8.1.9. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela Contratada.
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CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS FISCAIS
9.1. Todos e quaisquer ônus fiscais, oriundos de qualquer área de competência tributária, que incidam, ou
venham a incidir sobre o presente Contrato, serão de exclusiva responsabilidade da Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
10.1. O Contratante fiscalizará a qualidade da execução do objeto da licitação pela Contratada. O exercício da
Fiscalização não desobriga a CONTRATADA de sua total responsabilidade quanto à qualidade da prestação
dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SUBCONTRATAÇÃO
11.1. O objeto do presente Contrato não poderá ser subcontratado, salvo com a anuência da Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
12.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato administrativo dentro do prazo estabelecido
pela Administração caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, ficando sujeito, a critério da
Administração e garantida a prévia defesa, às penalidades estabelecidas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei
Federal n.º 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato.
12.2. Pela inexecução total ou parcial das condições previstas na proposta o Município de Carlos Chagas/MG
poderá aplicar a adjudicatária as seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis:
12.2.1. Advertência por escrito;
12.2.2. Multa;
12.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 2 (dois) anos;
12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município na forma prevista no inciso IV, art.
87, da Lei Federal nº 8.666/93.
12.3. As sanções previstas nos itens 12.2.1, 12.2.3 e 12.2.4, poderão ser aplicadas juntamente com o item
12.2.2, pelo Município, facultando a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias da
abertura de vistas ao processo, conforme estabelecido no § 3º, art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
12.4. As multas a que se refere o item 12.2 incidem sobre o valor do Contrato, e serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Carlos Chagas ou, quando for o caso,
cobradas judicialmente.
12.5. Considera-se ocorrência passível de multa:
a) atraso na execução do objeto da licitação, após o encaminhamento da Ordem de Serviço pelo Contratante à
Contratada;
b) impedir a realização da fiscalização.
12.6. O atraso injustificado na execução do objeto descritos neste Contrato sujeitará a multa de mora, na forma
estabelecida a seguir:
a) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, pelo atraso injustificado, até 30 dias;
b) multa de 10% (dez por cento), pelo atraso superior a 30 (trinta) dias.
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12.7. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será recolhido pela Contratada no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da aplicação da sanção, juntamente com a Guia de
Recolhimento expedida, ao Tesouro do Município de Carlos Chagas, ou serão descontadas do pagamento
devido pelo Município, ficando a critério deste.
12.8. No caso de não recolhimento do valor da multa, dentro de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação
para o pagamento, a importância será descontada da fatura, ou ainda cobrada judicialmente consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês.
12.9. Após 30 (trinta) dias de atraso, na prestação dos serviços, poderão, a critério da Administração, não mais
serem aceitos, configurando-se a inexecução total do objeto, com as consequências previstas em lei e neste
ato convocatório.
12.9.1. Será aplicável, cumulativamente ou não com outras sanções, multa compensatória de 10% (dez por
cento), por inexecução total do objeto, sobre o valor total do contrato firmado, reconhecendo esta, desde já, os
direitos da Administração, nos termos do art. 87 da Lei n.º 8.666/93.
12.10. Ocorrendo a inexecução de que trata o item 12.2, reserva-se ao Órgão Contratante o direito de optar
sucessivamente pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação,
comunicando, em seguida, à Prefeitura Municipal de Carlos Chagas, para as providências cabíveis.
12.11. A segunda adjudicatária, ocorrendo à hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições
estabelecidas neste Edital.
12.12. A aplicação das penalidades previstas nesse item é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal
de Carlos Chagas.
12.13. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às
empresas ou aos profissionais que:
12.13.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
12.13.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
12.13.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados
12.14. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao
licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
12.15. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de
competência dos Secretários Municipais ou do Prefeito Municipal.
12.16. As demais sanções serão de competência do Prefeito Municipal, Secretários Municipais Requisitantes
ou pela Procuradoria Jurídica.
25.17. Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas neste item e nos incisos III e IV, do art. 87,
da Lei 8.666/93 bem como a rescisão contratual, serão publicados resumidamente nos órgãos oficiais de
publicação, conforme o caso.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1. A rescisão ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas nos Decretos Municipais n° 013/2005 e
056/2005 e/ou nas condições abaixo:
a) Recusar-se a executar objeto adjudicado, no todo ou em parte, após o prazo preestabelecido neste Edital;
b) Suspender a execução do objeto, sem prévia ordem judicial ou sem recorrer das decisões das autoridades
competentes, ficando sujeita a multa, mais perdas e danos;
c) Falir ou dissolver-se;
d) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do Registro de Preços, sem prévia e expressa
anuência da Prefeitura Municipal de Carlos Chagas.
e) pelo Município de Carlos Chagas/MG, em decisão fundamentada;
f) o fornecedor der causa a rescisão administrativa do Contrato decorrente da presente Ata de Registro de
Preço;
g) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta Ata de Registro de
Preços;
h) o percentual registrado se apresentar superior ao praticado no mercado;
i) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas.
13.2. Pela empresa - quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir às
exigências preestabelecidas no presente Contrato. No caso, a solicitação para cancelamento de preços
registrados deverá ser formulada com a antecedência 30 (trinta) dias, facultado ao Município de Carlos
Chagas/MG à aplicação das penalidades previstas neste edital.
13.3. A comunicação do cancelamento do(s) preços registrado(s), nos casos previstos no item anterior será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao
expediente administrativo que tiver dado origem ao registro de preços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
14.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária __________________________________________________________.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
15.1. O presente Contrato é regido pelas Leis nºs 10.520/02, 8.666/93 e legislação complementar, bem como
pelas cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 027/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes deste Contrato, elegem as partes o foro da Comarca
de Carlos Chagas/MG, renunciando desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e contratadas, mandaram imprimir o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual
teor e forma, que assinam na presença das testemunhas abaixo.
Carlos Chagas/MG, _____ de _______________________ de 2021.
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Município de Carlos Chagas
Contratante
Testemunhas:
1 -_____________________________
Nome:
CPF:

XXXXXXXXXXX
Contratada

2- _______________________________
Nome:
CPF:
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ANEXO IX
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 292/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021
MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE
_____________, CNPJ __________, sediada _____________________, por intermédio de
seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial nº.006/2019, DECLARA
expressamente para se beneficiar do Regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº
123/2006 e alteração posterior ser:
( ) Microempreendedor Individual
( ) Microempresa
( ) Empresa de Pequeno Porte
................................, ______ de .................. de .............
______________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Licitante
Nome: _______________________________________
Nº Cédula de Identidade: _________________________
OBS: - ESTÁ DECLARAÇÃO PODERÁ SER APRESENTADA NA FASE DO CREDENCIAMENTO, CASO
SEJA DE INTERESSE DA LICITANTE, AO INVÉS DE APRESENTAR A CERTIDÃO SIMPLIFICADA
EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL.
- A LICITANTE É RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESSA DECLARAÇÃO.
- A INVERDADE DAS INFORMAÇÕES NELA CONTIDAS IMPLICARÁ NA IMEDIATA OU INABILITAÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE, OU A RESCISÃO CONTRATUAL, SEM PREJUÍZO DAS
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CIVIS E PENAIS CABÍVEIS.
OBS: – Esta declaração deve vir fora dos envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”.
> A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006, sujeitará a licitante à pena do artigo 299 do Código Penal e de outras figuras penais
pertinentes, com o imediato envio de cópias correspondentes ao Ministério Publico, sem prejuízo das sanções
previstas neste edital.
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ANEXO X
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 292/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2021
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, CONCORDÂNCIA E
DE SUBMISSÃO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob o nº. ____________, através de seu
representante legal, senhor (a) __________________________________:
DECLARA que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados,
sujeitando-me a eventuais averiguações que se façam necessárias.
DECLARA que se compromete a manter, durante a execução do Contrato de Fornecimento, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE na licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE
CARLOS CHAGAS/MG, acima epigrafada, que concorda e submete-se a todos os seus termos.
DECLARA, também, que nos preços cotados estão inclusos eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos,
taxas, fretes e carretos, descarregamento, encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
comerciais, necessárias a execução do objeto.
DECLARA, ainda, que tem conhecimento e submete-se ao disposto nas Leis Federais nº. 8.666/93 e nº.
10.520/02 e suas posteriores alterações, bem como, ao edital e seus anexos referente ao Pregão supracitado.
DECLARA, por fim, que nenhum dos seus dirigentes, gerentes ou acionistas detentores de mais de 5% (cinco)
por cento do capital ou controlador ou responsáveis técnicos, são servidores da Prefeitura Municipal de Carlos
Chagas/MG, sob qualquer regime de contratação, conforme determina o art. 9º, II e III, da Lei nº. 8.666/93.
Por ser a expressão da verdade, firma a presente.
____________________, ____ de _______________ de 2021.
____________________________________________________
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa)
(Identificação)
R. G. n.º--------------------------------------
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