
 

  

 
 
 

EDITAL CONVOCATÓRIO 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE comunica aos interessados que acha aberto, junto 
ao Departamento de Licitações a licitação/modalidade de Pregão Presencial sob o nº 07/2014, com o 
referido objeto: 

   
  “Contratação de empresa para a realização da Festa do Peão de Boiadeiro de Cesário Lange e 2014, 

de 29 de abril a 03 de maio, em comemoração ao 55º aniversário de Emancipação Político 

Administrativa do Município de Cesário Lange, com fornecimento de toda a estrutura, equipamentos, 

materiais, mão de obra e contratação de no mínimo 03 (três) Shows para o evento”. 

 

Os interessados em participar, deverão retirar o edital no  horário de expediente da Prefeitura Municipal 
de Cesário Lange, ou pelo site WWW.cesariolange.sp.gov.br.   
 
A presente licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL e será regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas atualizações, Lei 10.520 e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. Os envelopes 
deverão ser entregues até o dia  18 de março de 2014 até as 8:30horas. 

 
Cesário Lange, 28 de fevereiro de 2014. 

 
 
 
 

Depto de Licitações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

EDITAL DE PREGÀO (PRESENCIAL) OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PEÃO DE 
BOIDADEIRO NO MUNICÍPIO DE CESÁRIO LANGE. 

 

REQUISITANTE: GABINETE 

 
 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 07/2014 
 

 

1 – PREÂMBULO 

 
1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE, torna público para conhecimento dos interessados que na 
sala do Setor de Licitações, localizada na Praça Padre Adolfo Testa, 651- centro, será realizada licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, o qual será processado de acordo com o 
que determina a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº. 1841, de 16 de janeiro de 
2006 e, suplementarmente, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, além das cláusulas e 
condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos. 
 
1.2 - Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº 1 - “PROPOSTA” e nº 2 -
“DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos pelo Pregoeiro, no Setor de Licitações, localizado na Prefeitura do Município de 
Cesário Lange às 8:30  horas do dia  18 de março de 2014.  A sessão pública dirigida pelo Pregoeiro, se dará no 
mesmo dia e local, a partir das  8:30 horas, nos termos das legislações supracitadas, deste edital e dos seus anexos. 
  
1.3 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS: 
 
I – TERMO DE REFERÊNCIA;  
II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 

III – MODELO DE FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;  
IV – MINUTA DE CONTRATO; 
V – MODELO DE PROCURAÇÃO; 
VI – MODELO DE DECLARAÇÃO – cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
VII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
VIII- DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP 
 

2 – DO OBJETO 

 
2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa 
para a realização da Festa do Peão de Boiadeiro de Cesário Lange e 2014, de 29 de abril a 03 de maio, 
em comemoração ao 55º aniversário de Emancipação Político Administrativa do Município de Cesário 
Lange,  com fornecimento de toda a estrutura, equipamentos, materiais, mão de obra e contratação de no 
mínimo 03 (três) Shows, conforme especificações discriminadas no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA. 



 

  

 

3 - DO CREDENCIAMENTO  

3.1 - Aos interessados em participar das sessões públicas de processamento deste certame, representando 
os proponentes, será exigido o seu credenciamento, mediante a apresentação de autorização por escrito, 
contendo o nome completo, o número do documento de identificação do credenciado e deste pregão, com a 
declaração do(s) representante(s) legal(is) da proponente, devidamente assinada e com firma reconhecida 
em cartório, outorgando amplos poderes de decisão ao representante, para praticar todos os atos 
pertinentes ao pregão, e, expressamente, para formular lances e ofertas, em nome do proponente, durante 
todo o processamento do certame. 

3.2- Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

a) Os representantes e prepostos deverão apresentar o contrato social e suas alterações, e no caso de 
sociedade por ações o estatuto social e a ata de reunião de posse da diretoria, para que seja comprovada a 
legitimidade da representação, ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes 
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os 
indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

3.2.1 - As autorizações deverão ser exibidas pelos portadores antes do início dos trabalhos de abertura dos 
envelopes, ficando retidas e juntadas aos autos. Todos deverão apresentar documento hábil de identificação 
pessoal, para validar o credenciamento. 

3.2.2 - O documento citado poderá, a critério do(s) representante(s) legal(is) da proponente, ser substituído 
por Certidão de Procuração Pública. 

3.3- O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação 
que contenha foto. 

3.4- Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles 
poderá representar apenas uma credenciada. 

 

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

4.1 - As despesas decorrentes do objeto deste Edital, correrão por conta das seguintes unidades 
orçamentárias: Secretaria Municipal de Administração e Gestão – 04120032.0030003.3.90.39.00 - 103, 
junto ao orçamento-programa vigente do município. 
 
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

5.1 - Somente poderão participar da presente licitação as licitantes que atenderem às 
disposições deste edital. 
5.2 - Será vedada a participação: 



 

  

5.2.1 – De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da 
Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93; 
5.2.2 – De quem estiver sob processo de concordata ou falência; 

5.2.3 – De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Cesário Lange e quaisquer de seus órgãos descentralizados, nos termos do artigo 
87, III da Lei 8.666/93;  
5.2.4 – Sob a forma de consórcio. 

 
 
 
 
 
 
 
6 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
 

6.1 - Os documentos a referidos no item 3  poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo administrativo pertinente à presente 

licitação. 

 

6.2 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados.  
 

6.3 - Encerrada a etapa de credenciamento, será apresentada a DECLARAÇÃO de pleno atendimento  aos 

requisitos de habilitação, de acordo com modelo contido no Anexo II ao presente Edital.  
 

 

 A referida declaração deverá estar fora dos envelopes nº 1 e 2. 

 

6.4 - Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de 

habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes 

dizeres em sua face externa: 

 
                      ENVELOPE Nº 1 

    EDITAL DE Pregão Presencial Nº 07/2014 
PROPOSTA DE PREÇO 

RAZÃO SOCIAL ................. / CNPJ .............  

 

 
   ENVELOPE Nº 2 

   EDITAL DE Pregão Presencial Nº  07/2014 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL ................ / CNPJ .............  



 

  

 

 

 

7 - DA PROPOSTA DE PREÇO 

 

7.1 - Acompanha este ato convocatório, MODELO DE FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA – ANEXO III, 

que a licitante poderá preencher no formulário da prefeitura ou em formulário próprio da empresa seguindo o modelo 

do formulário da prefeitura e inserirá no envelope nº 01 (proposta). 

 

7.2 - Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios: 

a) dados cadastrais; 

b) assinatura do representante legal no caso de pessoa jurídica; 

c) indicação obrigatória do preço unitário e total por item e preço global por  lote (em reais); 

d) indicação do número do CNPJ da empresa; 

e) indicação do representante legal investido de poderes para firmar o termo de contrato referido no item 11. 

f) indicação dos Artistas ofertados para cada dia do evento. 
 

7.3 - Cada concorrente deverá computar, no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 

resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das legislações trabalhista, 

fiscal e previdenciária a que se sujeita. 

 

7.4 - Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da apresentação da proposta. 

 

7.4.1 - Tendo em vista que todos os valores advindos da cobrança de ingressos, estacionamento, áreas 
internas e propaganda serão explorados, arrecadados e recebidos direta e unicamente pela Empresa 
Contratada, fica estipulado os seguintes valores máximos: 
 
7.4.2- preço máximo do ingresso: até R$ 30,00 (trinta reais) por dia. Estacionamento até R$ 15,00 (quinze 
reais). 
 
7.4.3 -Os ingressos vendidos antecipadamente e os permanentes, deverão ter preços promocional, (para os 
três dias) com desconto, sendo dois dias de entrada franca para o público.  
 
7.4.4- Os camarotes para os 03 (três) dias deverão ser comercializados pelo preço não superior a R$ 
1.200,00 (hum mil e duzentos reais), com ingressos inclusos, sendo que deverão ter capacidade para 
acomodar 10 (dez) pessoas. 
 
7.5 - Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, que deverá ser 
comprovado pela Contratada e aprovado pelo Contratante. 
 

7.6 - A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital e dos 

termos da Lei Federal nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 1841/06 e da Lei Federal nº 8.666/93, no que couber, e 

demais normas complementares. 



 

  

 

8 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

8.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 
 
8.1.1.1- Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
nos termos da lei e conforme o caso, sendo que as sociedades por ações apresentarão também os 
documentos de eleição de seus administradores; 
 
8.1.1.1.1- Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações 
e/ou da respectiva consolidação, conforme legislação em vigor; 
 
8.1.1.2-  Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir; 
 
8.1.1.3-  Os documentos relacionados no item 8.1.1.1 não precisarão constar do Envelope n° 2 - 
Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 

8.1.2- REGULARIDADE FISCAL 
 
8.1.2.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
8.1.2.2- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
8.1.2.3- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede 
do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões: 
8.1.2.3.1- Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
8.1.2.3.2 - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela 
Secretaria Municipal de Finanças; 
 
8.1.2.4- Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a apresentação da 
CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa; 
 
8.1.2.5- Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
 

8.1.2.6- Prova de inexistência de débitos trabalhistas, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em validade, nos termos da 
Lei nº. 12.440/2011, de 07 de julho de 2011 emitida por meio eletrônico (www.tst.jus.br). 

 

8.1.2.7- A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 
será exigida para efeito de assinatura do contrato; (LC nº 123, art. 42) 
 

http://www.tst.jus.br/


 

  

8.1.2.7.1- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição; (LC nº 123, art. 43, caput) 
 
8.1.2.7.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
dois dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração, para a regularização da documentação, e apresentação de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 123, art. 43, § 1º) 
 
8.1.2.7.3- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.1.2.6.2, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar os atos referentes 
ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, ou revogar a licitação 
(LC n° 123. art. 43, § 2º). 
 
 
8.2 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 
8.2.1– Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, 
cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme Modelo constante no ANEXO VI. 
 
8.2.2 – Registro ou inscrição na entidade profissional da pessoa jurídica que se dará pela apresentação da 
Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA do estado de 
origem da empresa licitante, conforme Resolução 266/79, demonstrando situação regular na data de 
apresentação da proposta) e do engenheiro responsável técnico pela montagem das estruturas, bem como do 

engenheiro elétrico responsável pela montagem de Carteira Profissional, Ficha de Registro de Empregado e Contrato 
de Trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize 

tecnicamente pela execução dos serviços, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e 
contratuais.  No caso de proponentes domiciliados em outros estados, o Certificado de Registro 
emitido pelo CREA do Estado de origem, deverá conter o visto do órgão estadual de São Paulo 
(CREA-SP), no ato da contratação (Súmula 25 do TCE). 
  
8.2.3 - Declaração de que em se sagrando vencedora, se obriga a cumprir as normas da Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo em eventos de concentração de animais. 
 
8.2.4 - Declaração de que em se sagrando vencedora, apresentará, por ocasião da assinatura do 
contrato ou instrumento equivalente: 
a) cadastramento no EDA; 
 
b) A licitante vencedora deverá apresentar em até 02 (dois) dias antes da assinatura do contrato, o 
certificado de Regularidade de Pessoa Jurídica emitido pelo Conselho Regional de Medicina 
Veterinária – CRMV ou do profissional cadastrado no Conselho, com anotação de Responsabilidade 
Técnica que será responsável durante o evento, bem como perante a a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento como entidade promotora de eventos de concentração animal; 
d) Declaração de que em se sagrando vencedora, apresentará, por ocasião da assinatura do contrato 
ou instrumento equivalente comprovante de exclusividade dos artistas indicados em sua proposta 
que comprove a contratação dos referidos artistas nos dias do evento. 



 

  

d.1) Declaração contendo a relação dos shows que se apresentarão durante o evento, observando o 
descrito no Termo de Referência; 
d.2) A carta de exclusividade firmada entre a empresa vencedora e o representante legal do artista 
que irá se apresentar nos dias do evento deverá ser entregue em original ou cópia autenticada e com 
firma reconhecida em cartório,  no ato da assinatura do contrato com a vencedora da licitação. 
 
8.2.5 - Declaração de visita técnica realizada por pessoa credenciada pela empresa licitante ao local 
do evento, conforme modelo do ANEXO V;  
 
8.2.6 - A visita técnica ao local da realização dos serviços deverá ser acompanhada por engenheiro 
da Prefeitura Municipal de Cesário Lange, situada à Praça Padre Adolfo Testa, 651 neste Município, 
podendo ser agendada previamente com o setor de engenharia e deverá ocorrer até o dia útil anterior 
ao da licitação. 
 

8.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

8.3.1- Balanço patrimonial, assinado pelo Contador responsável e pelo(s) representante(s) legal(is) da 
empresa, e demonstrações do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;  

8.3.2 - Demonstrativo de índices mínimos de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Endividamento, elaborado 
em papel timbrado da empresa, subscrito por seu(s) representante(s) legal(is) e pelo Contador responsável, 
devidamente identificados, calculados com base no Balanço Patrimonial do último exercício social, da 
seguinte forma:  

   - Liquidez Geral =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

                        Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

                      (O resultado deverá ser maior ou igual a 1,00)  
 

   - Liquidez Corrente =  Ativo Circulante 

                         Passivo Circulante 

                      (O resultado deverá ser maior ou igual a 1,00)  

   - Endividamento =  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

                                  Ativo Total 

                                (O resultado deverá ser menor ou igual a 0,50)  



 

  

8.3.3 - Quando se tratar de Sociedades por Ações, o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis 
deverão estar devidamente publicadas em órgão da Imprensa Oficial (artigo 31, § 1º, da Lei Federal nº. 
8.666/93);  

8.3.4-Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a 
apresentação dos envelopes. 
 
8.3.5 - Capital social registrado e integralizado comprovado mediante certidão expedida ou contrato social 
registrado na Junta Comercial, do qual conste o capital social vigente e que comprove o enquadramento das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte perante a JUCESP; 
 
8.3.6 – A garantia de 1% do valor da obra, equivalente a R$ 805,66 (oitocentos e cinco reais e sessenta e 
seis centavos) deverá ser recolhida em dinheiro junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cesário Lange 
até o dia útil anterior a data de abertura da licitação. 
 
8.3.7 - A garantia será liberada depois de decorridos 10 (dez) dias úteis de um dos seguintes eventos: 
a) Decisão definitiva de inabilitação da concorrente; 
b) Decisão definitiva da desclassificação da proposta da concorrente; 
c) Adjudicação do objeto à empresa que apresentou a proposta vencedora 
 
 

 

 

8.4- Outras Declarações 

 

 

8.4.1- Declaração expressa indicando uma das modalidades de garantia para execução do contrato, a ser 
prestada por ocasião de sua celebração, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da 
contratação, optando por uma das modalidades previstas no “caput” e parágrafo 1º e 2º, do artigo 56, da Lei 
Federal Nº: 8.666/93 e alterações, que são: 
 
 
8.5- QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 
 
8.5.1- Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) expedido(s), 
necessariamente em nome do licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual se indique 
que a empresa já prestou os serviços; 
 
8.5.2 Os atestados deverão estar necessariamente em nome do licitante e indicar quantidades suficientes 
para que, juntos, representem no mínimo 50% (cinqüenta por cento) da quantidade do objeto licitado. 
  

8.4.3- Profissional: original ou cópia autenticada da certidão de registro do responsável técnico, pessoa física 

(engenheiro civil e elétrico), indicado pela licitante, dentro de seu prazo de validade, junto ao CREA – Conselho 

Regional de Engenharia e Arquitetura; 



 

  

 
8.4.3.1 - A comprovação do vínculo profissional far-se-á através da apresentação do contrato social, quando 
sócios, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a 
contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos, desde que vinculado o profissional acima 
indicado com a empresa licitante na data prevista para entrega da proposta; 
 

 

8.5 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

 
8.5.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de 

cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, devendo os documentos, preferencialmente ser 

relacionados, separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital. 

 
8.5.2 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar do 

próprio documento ou de lei especifica, será considerado o prazo de validade de 6 (seis) meses, a contar de sua 

expedição. 

 
8.5.3 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou 

procurador, com identificação clara do subscritor. 

 
8.5.4 - A aceitação dos documentos obtidos via Internet, ficará condicionada à confirmação de sua validade, também 

por esse meio, pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro. 

 

 

 
8.5.5 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente com o nº. CNPJ e 

endereço respectivo. 

 
8.5.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se o licitante for a filial, todos 

os documentos deverão estar em nome da filial. 

 

8.5.7 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que não 

possam ser entendidos. 

 
8.5.8 - A visita técnica ao local da realização dos serviços deverá ser acompanhada por servidor da 
Prefeitura Municipal de Cesário Lange, situada à Praça Padre Adolfo Testa, 651 neste Município, podendo 
ser agendada previamente com a Secretaria de Infra-estrutura urbana e deverá ocorrer até o dia útil anterior 
ao da licitação. 
 
9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 



 

  

9.1- No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de 
credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão 
apresentados os documentos indicados no item 6. 
 
9.2-  Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os envelopes nº. 1 e nº. 2, 
contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação. 
 
9.3-O julgamento será feito pelo critério de menor preço global, observadas as especificações técnicas e 
parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital; 
 
9.4-Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste edital e seus 
anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pelo licitante, por 
simples manifestação de vontade de seu representante. 
 
9.5-Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o certame, 
lavrando-se ata a respeito. 
 
9.6-As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes 
critérios: 
9.6.1- Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela; 
9.6.2- Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, serão selecionadas 
as propostas que apresentarem os menores preços, até 
o máximo de três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do 
número de licitantes; 
 
9.6.3- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 
forma verbal e seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente 
de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços; 
9.6.3.1- O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação aos 
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 
 
9.7- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 
preço. 
 
9.8- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem 
da formulação de lances. 
 
9.9- Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e 
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123, art. 44, caput): 
 
9.9.1- Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores ao melhor preço 
apresentado; (LC n° 123, art. 44, § 2º) 
 



 

  

9.9.2- A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua 
proposta será declarada a melhor oferta; (LC n° 123, art. 45, inc. I) 
 
9.9.2.1- Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, 
sob pena de preclusão; (LC n° 123, art. 45, § 3º) 
 
9.9.2.2- Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.9.1, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; 
(LC n° 123, art. 45,  inc. III) 
 
9.9.2.3 – Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu direito 
de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no 
limite disposto no item 9.9.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. (LC n° 123, art. 45, 
inc II) 
 
9.9.2.4- O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de 
lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
9.9.3- Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, 
observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de 
preço inferior, será declarada a melhor proposta de preço aquela originalmente vencedora da fase de lances. 
(LC n°123, art. 45, § 1º) 
 
9.10- Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as propostas não 
selecionadas por conta da regra disposta no item 9.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, 
considerando-se para estas, o último preço ofertado. 
 
9.11- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades 
constantes deste Edital. 
 
9.12- O Pregoeiro poderá negociar com o autor do lance de menor valor com vistas à redução do preço 
ofertado. 
 
9.13- Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
9.14- Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do Pregoeiro, será 
verificado o atendimento do licitante às condições de habilitação estipuladas neste Edital; 
 
9.14.1- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, efetivamente 
entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 8.1.2.6 e seguintes deste edital. 
 



 

  

9.14.2- A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de 
obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada; 
 
9.14.3- A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 
informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 
 
9.15- Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será 
habilitado e declarado vencedor do certame; 
 
9.15.1- Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de 
habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, podendo negociar 
com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a 
habilitação do licitante, será declarada vencedora. 
 
9.16-Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, 
ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio. 
 
9.17-O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à 
análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele 
estipulado, contado do recebimento da convocação. 
 

10 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

10.1 - Declarado o vencedor, os licitantes presentes poderão manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões e de igual prazo para as contra-

razões, contados a partir do término do prazo do(s) recorrente(s), independentemente de qualquer comunicado, 

sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

 

10.2 - As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de 
Licitações, no endereço indicado no preâmbulo do presente, nos dias úteis, das 8 as 16 h, 
sob pena de configurar-se a desistência da intenção de recurso manifestada na sessão 
pública. 
 
 
10.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão pública do pregão importará a decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento do 

processo à autoridade competente para a homologação. 

 

10.4 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 

 

10.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 



 

  

 
11 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
11.1 - Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito 
do(s) adjudicatário(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (Receita Federal), estiverem com os 
prazos de validade vencidos, a Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil 
de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 

 

11.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informação, o adjudicatário será notificado para, no 

prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões 

respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.   

 

11.3 - Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o subitem 11.1, ou se recusar a assinar o contrato, 
serão convocados, pela ordem de classificação das propostas, os demais licitantes 
classificados, com vistas à celebração da contratação, sem prejuízo da aplicação das 
sanções ao licitante faltante. 
 

11.4 - O adjudicatário deverá, no prazo de 02 (dois) dias corridos contados da data da convocação, comparecer para 

assinar o termo de contrato, sendo condição para a sua assinatura o recolhimento da garantia, equivalente a 5% 

(cinco por cento) do valor da contratação, conforme descrito no item 8.4.1 deste Edital. 

 

11.5 - A Administração poderá obrigar a Contratada a corrigir ou substituir, à suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto do contrato, se verificar incorreções relacionados à quantidade e qualidade dos produtos 
Contratadas. 
 
11.6 – RESCISÃO – O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, 

com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório. 

 
11.7 – O Prazo de Vigência do objeto desta licitação será de trinta dias. 

 

11.8 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu 

valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

11.9 - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe 

forem exigidas na licitação. 

 

11.10 - O foro do contrato será o da Comarca de Tatuí/SP. 



 

  

 
12 - DO PAGAMENTO 

 
12.1 - Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados da seguinte forma: 50% na 
montagem da estrutura, após vistoria do corpo de bombeiros, mediante a apresentação e 
aceitação da Nota Fiscal correspondente ao fornecimento de cada pedido parcelado da 
Prefeitura e de acordo com as especificações do objeto desta licitação e 50% em até 60 
(sessenta) dias da realização do evento. 

 

12.2 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecido pela Contratada, ou cheque 

nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 

 
13 - DAS SANÇÕES 
13.1 - A inabilitação de licitante classificado, apesar da declaração apresentada por força do subitem 6.7 deste 

instrumento, implicará na aplicação de multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da proposta, sem 

embargo da imposição das demais sanções cabíveis. 

 

13.2 - Os licitantes sujeitar-se-ão, também, à imposição da mesma multa mencionada no item anterior se, por ato ou 

omissão de seu representante, provocar tumulto na sessão de pregão ou retardar o procedimento licitatório, ou ainda, 

desistir do lance ofertado. 

 

13.3 - Pelo descumprimento do Contrato, a Contratada sujeitar-se-á às penalidades adiante especificadas, que serão 

aplicadas pela Prefeitura do Município de Cesário Lange, e só serão dispensadas nas hipóteses de comprovação 

anexada aos autos pela Contratada da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento das condições ajustadas 

ou de manifestação da unidade requisitante informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração. 

 

13.4 - A Contratada total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 

Federal nº 8.666/93, a saber: 

 
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço; 
 
b) multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de 
inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o município de 
Cesário Lange por prazo não superior a cinco anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou de 
inexecuções de que resulte prejuízo para o serviço. 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 



 

  

penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática 
de ilícito penal. 

 

13.5 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações. 

 

13.6 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 

 

13.7 - Nos casos de inexecução parcial ou total do ajuste é cabível a aplicação de suspensão temporária para licitar e 

contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 

10.520/02. 

 
13.8 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 

intimação do interessado.  

 
13.9 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua 

cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 

 
14. DA FISCALIZAÇÃO  
 

14.1. A fiscalização do cumprimento do objeto da presente licitação, inclusive para efeito de aplicação de 
penalidades, será atribuição de servidor(es) público(s) designado(s) pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
e Infraestrura. 
  
 
15 - DAS INFORMAÇÕES 
15.1 - As informações administrativas relativas ao presente certame poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações, 

por escrito, no endereço indicado no preâmbulo deste instrumento, das 8 às 16 h, até 48 horas da data marcada para 

a abertura do certame. As respostas serão encaminhadas via fax a todos os licitantes que retiraram o Edital e farão 

parte integrante do processo administrativo. 

  
 
16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante o Setor de 
Licitações, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil da data fixada para o recebimento 
das propostas, nos termos do artigo 41 parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93. 

 

16.2 - Caberá ao Pregoeiro e a equipe de Apoio decidir sobre a impugnação. 

16.3 - Quando o deferimento da impugnação, implicar alteração do edital, capaz de afetar a 
formulação das propostas será designada nova data para a realização do certame. 

 



 

  

16.4 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante, não o impedirá de participar deste Pregão. 

 
16.5 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirá-los, na 
Prefeitura Municipal de Cesário Lange, no horário de expediente, até o último dia útil que antecede a data de 
abertura da Licitação. 
 
16.6 - Fica o licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste Edital, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como elemento impeditivo da formulação 

de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste. 

 
16.7 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento de todas as 

exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência destinada a esclarecer a instrução do 

processo (§ 3° do artigo 43 da Lei 8666/93). 

 
16.8 - A Prefeitura do Município de Cesário Lange poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar no 
todo ou em parte a presente licitação. 
 
 

                    Cesário Lange, 28 de fevereiro de 2014. 
 
 
 
 

                               Ramiro de Campos 
                                                                                         Prefeito Municipal 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA 
 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços necessários à realização da 
Festa do Peão de Boiadeiro, de 29 de Abril a 03 de maio de 2014, com montagem de infra-estrutura, 
equipamentos, mão-de-obra e materiais, conforme abaixo descrito: 
 

I – LOCAL DO EVENTO 

Rua Lázaro Ribeiro da Silva-s/n- Cesário Lange-SP (SINSESP) 

II – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Limpeza do Recinto antes, durante e após o evento 

b) Plantão de atendimento: 01 (uma) ambulância e enfermeiros 

c) Alvarás de Licença da Prefeitura 

d) Local para a montagem do recinto, despesas de água, energia elétrica e taxas municipais 

e) colocação de areia na Arena 

f) Local apropriado para os touros; 

g) alojamento para a equipe de montagem e segurança (15 a 20 pessoas) 

h) ligação de água para atender as barracas 

j) show dos dias 29 e 30/04 

 
III- DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS: 

Infraestrutura mínima necessária:   

 

1. Fornecimento de arquibancada metálica tubular, com capacidade para 3.000 (três mil) a 4.000 (quatro 

mil) pessoas, fechamento com lona e grades de proteção laterais e frontais em tela e bancos de 



 

  

madeira revestidos com vigas “U”, cobertas em toda sua extensão através de pirâmides com lonas anti-

chamas seguindo a norma da ABNT com assentos na largura de 77 cm; 

 

2. Fornecimento de estrutura para 100(cem) a 120(cento e vinte) camarotes, com capacidade mínima para 

10(dez) pessoas cada, fechamento com lona e grades de proteção em tela seguindo a norma da ABNT, 

cobertura por pirâmide, nas dimensões mínimas de 2,4m X 2,4m, contando com corredor medindo no 

mínimo 1,0m de largura, com decoração preferencialmente em lycra e carpete; 

 

3. Fornecimento de 01(um) palco orbital com estrutura de alumínio medindo no mínimo, 16,0 m X 

14,0 m, com cobertura de lona dupla face, sendo na parte interna na cor preta e na parte externa 

branca, com proteção lateral, contendo 02(duas) áreas de serviços com as dimensões de 4,40m X 

4,40m, 02(dois) flyers de, no mínimo, 10m(dez metros) de altura; 

 

4. No mínimo, 1.000m (mil metros) de fechamento com chapas divisórias entre ambientes; 

 

5. Fornecimento de, no mínimo, 02(dois) camarins em octanorm ou similar, com área mínima de 

16m2(dezesseis metros quadrados) cada, equipados com ar-condicionado; 

 

6. Fornecimento de, no mínimo, 02(dois) painéis de leds de 10 pixel (real) de resolução mínima 

modelo outdoor medindo no mínimo 4m X 3m, a serem instalados conforme orientação da Prefeitura, com 

todos os cabos e softwares necessários para transmissão de imagens ao vivo e também toda estrutura de 

Box truss de alumínio para montagem e fixação dos painéis; 

 

7. Fornecimento de, no mínimo, 01(um) painel eletrônico em led colorido, medindo aproximadamente 

5,0m X 1,0m; 

 

8. Fornecimento de infraestrutura para a praça de alimentação, com, no mínimo, 30(trinta) barracas de 

octanorm ou similares, com área mínima de 20m2  (vinte metros quadrados) cada, equipadas com 

cobertura por pirâmides; 

 

8.1. Deverá ser providenciada a instalação de cobertura em toda a praça de alimentação, com 



 

  

abrangência de, no mínimo, 1.500 metros quadrados, com pirâmides de, no mínimo, 100m2(cem metros 

quadrados) cada, equipadas com lona antichamas, calhas e condutores de águas pluviais em toda a sua 

extensão; 

 

9. Sinalização com placas indicativas para sanitários, praça de alimentação, estacionamento, camarotes, 

ambulância, informações e outros de interesse público; 

 

10. Fornecimento de infraestrutura para a bilheteria, com, no mínimo, 06(seis) guichês com área de, 

aproximadamente, 2,5m2  (dois metros quadrados) cada um, podendo ser do tipo conteiner; 

 

11. Fornecimento de, no mínimo, 10(dez) catracas eletrônicas equipadas com sistema de cartão 

magnético, para controle da entrada dos espectadores no recinto do evento e confecção de no 

mínimo 10.000 (dez) mil ingressos impressos em cartão magnético em PVC com a logomarca do evento; 

 

12.  Fornecimento de  02(dois)  grupos  geradores  de  energia  elétrica  de,  no  mínimo,  250  KVA, 

silenciado 220/127 volts, trifásico, sendo que, a empresa deverá instalar os geradores, mantendo técnicos 

no local, bem como, fornecendo o combustível (diesel) para o seu funcionamento; 

 

13. Fornecimento de infraestrutura do tipo “arena” para rodeio e para provas, com área de, no 

mínimo, 1500m2(mil e quinhentos metros quadrados) e 10 bretes de frente e 04 de espera, 

desembarcador de animais, com o devido fechamento em estrutura metálica tubular e altura mínima de 

2,0m (dois metros); 

 

14. Fornecimento de infraestrutura tipo “querência”, com, no mínimo, 08 (oito) divisórias, com capacidade 

para, no mínimo, 60 (sessenta) animais (touros), em estrutura metálica tubular e altura mínima de 2,0m 

(dois metros); 

 

15. Fornecimento de equipamento tipo “placar de tempo” e “nota”, colorido, com aproximadamente 

1,0m x 1,0m; 

 



 

  

16. Fornecimento de tropa com, no mínimo, 60 (sessenta) touros, com respectivo certificado de 

sanidade e GTA (Guia  de  Transportes  de  Animais)  a  serem  transportados em caminhões 

apropriados e deverão receber água e ração durante a permanência nas querências; 

 

16.1. Os animais utilizados no evento deverão ser registrados no Conselho Regional de Medicina 

Veterinária, e deverão ser tratados com ração balanceada, sendo-lhes disponibilizado o acesso a 

bebedouros durante a permanência no recinto; 

 

17. Disponibilização de um médico veterinário para atendimento aos animais, com registro no Conselho 

regional de medicina veterinária e providenciar junto ao EDA a liberação das provas com animais e o 

devido recolhimento das taxas; 

 

18.  Disponibilização de no  mínimo,  60 (sessenta)  peões,  com  seguro  obrigatório,  com  cobertura 

mínima de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), nos termos da lei; 

 

19. Disponibilização de equipe especializada de salva-vidas com, no mínimo, 02 (duas) pessoas 

treinadas e habilitadas, com cobertura securitária, nos termos do item 18 (dezoito); 

 

20. Disponibilização de equipe especializada para as atividades de querência com, no mínimo, 08 

(oito) pessoas treinadas e habilitadas; 

 

21. Disponibilização de equipe especializada em atividades de arena com, no mínimo, 02 (duas) 

pessoas treinadas e habilitadas; 

 

22. Disponibilização de equipe especializada em atividades de limpeza e manutenção permanente de 

sanitários com, no mínimo, 02 (duas) pessoas treinadas e habilitadas; 

 

23. Disponibilização de equipe especializada para a montagem e desmontagem das estruturas com, no 

mínimo, 20 (vinte) pessoas treinadas e habilitadas; 

 

24. Disponibilização de pessoal especializado em apoio, organização, monitoramento, segurança e 



 

  

orientação ao público, em número não inferior a 60(sessenta) pessoas por dia, equipadas com rádios de 

comunicação e detectores de metais para revistas; 

 

25. Disponibilização de equipe com, no mínimo, 10 (dez) brigadistas com treinamento para combate a 

incêndio e primeiros socorros; 

 

26. Fornecimento de sistema de som e iluminação adequados para o evento; 

 

27. Fornecimento de sistema de som e iluminação adequados e compatíveis com as exigências técnicas 

de cada apresentação artística, devendo ser disponibilizado equipamento compatível com a seguinte 

especificação: 

 

27.SONORIZAÇÃO ( KIT 1 SISTEMA  P.A FLY) 

01 (um) console digidisine MIXRACK ou Yamaha PM5D-RH com case; 
01 (um) Furman AC  EST. Auto; 
01 (uma) fonte estabilizada Auto 2000 Watts 220 V/para 127V; 
01 (um) processador digital DBX480 Driver Rack; 
01 (um) Crossover Tree Way BSS FDS 318 analógico (stand by); 
01 (um) CD player; 
01 (um) Intercom (amplificado) P.A./palco; 

 
27.2. SISTEMAS CAIXAS DE P.A. LINE ARRAY NEW BOX (RCF) 

24 (vinte e quatro) caixas de graves EAW SB 850; 
24 (vinte e quatro) Line Array NBA 1000; 
06 (seis) potenciais de 5000 Watts; 
06 (seis) potenciais de 3000 Watts; 
06 (seis) potenciais de 1200 Watts ab; 

 

27.3. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO 

01 (um) M7CL48 Digital com Slot 24 Vias; 
01 (um) processador digital DBX260 Driver Rack; 
16 (dezesseis) canais de equalizadores Yamaha 2031 Insert Aux; 
04 (quatro) canais Eq. Stand-By; 
02 (dois) Sides Feels Duplos EAW SB 850 e KF 750 04 Graves, 04 Two Ways; 
12 (doze) monitores EAW SM 400 02 12 Pol. E 01 – Titanio; 
12 (doze) monitores Clair Bross Sistem; 
10 (dez) potenciais de 3000 Watts, 2000 Watts para Monitores, Side, Drums; 
02 (dois) cubos Roland Jazz Chorus 120 Italiano; 
01 (um) cubo GK 800 com caixas Hartk Sistem 04 Fal 10 e 01 CX Fal 18; 



 

  

01 (uma) bateria acústica Mapex, com Peles hidráulicas Parcial; 
08 (oito) praticaveis de 2.20X1 2.10 2 Alturas 30cm ou 50 cm; 
17 (dezessete) Direct Box Passivo; 
05 (cinco) Direct Box Ativo; 
02 (dois) microfones Shure Beta, sem fio, 07 frequencias variáveis UHF; 
01 (um) Set Drums com maleta Sunheiser Mic Clamp; 
01 (um) Set Drums Com Maleta Mod. Cad; 
01 (um) Mic Para Kick RE 27; 
05 (cinco) Mics Eletreto Para Over e Chimbal; 
18 (dezoito) Mics SM 57 Shure; 
15 (quinze) Mics SM 58 Shure; 
16 (dezesseis) Clamps LP Importados; 
16 (dezesseis) pedestais girafa; 
01 (um) Cue Pre Escuta Aux; 
02 (dois) Subs Bateria L.A 118 Ativo; 

 
27.4. SISTEMA DE AC 

- estabilizado e aterrado em 01(um) Main Power com painel de instrumentos (fase, neutro e terra), luz 

independente com cabos de 90mm 50m. 

 

27.5. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

 

04 (quatro) Racks HPL 48 Canais Digitais Main Power Digital; 
01 (um) Console Digital Mod Avolite 2008 Séries; 
08 (oito) Moving Light 575; 
08 (oito) Box Truss de Alumínio Mod Felling; 
02 (dois) Canhões Seguidores HMI 1200 Watts; 
04 (quatro) Racks de Iluminação Digital HPL 12 Canais C/ Maim Power; 
100 (cem) Canhões Pares Focos 1 e 5; 
24 (vinte e quatro) Loco Light Em Varas de 1.2 MTS; 
24 (vinte e quatro) ACL; 
12 (doze) Elipsiodais Com Iris; 
02 (duas) Máquinas de Fumaça DMX LX 3000; 
08 (oito) Mini Brut; 

100 (cem) metros de Q 30   alumínio 
 
28. Fornecimento de sistema de luz emergencial nas arquibancadas e camarotes com, no mínimo, 
20(vinte) lâmpadas; 

 
29. Fornecimento de 02(dois) canhões de luz seguidores para serem operados e utilizados nas aberturas 

do rodeio e das apresentações artísticas, com, no mínimo, 1200 (mil e duzentos) watts, cada; 

30. Fornecimento de iluminação para a arena, composta por, no mínimo, 12(doze) torres de boxtruss, com 



 

  

16(dezesseis) mini-brutts, 08(oito) moving light de 500(quinhentos) watts, 04(quatro) máquinas de 

fumaça, 04(quatro) strobos de 3.000(três mil) watts, e, para os camarotes e arquibancadas e praça 

de alimentação com, no mínimo, 40(quarenta) HDI coloridos de 400(quatrocentos) watts cada; 

 

31. Execução de queima de fogos em todos os dias do evento, sendo que, na abertura e no encerramento 

do evento, terá duração mínima de 20(vinte) minutos cada, e nos dias intermediários, duração mínima de 

10(dez) minutos cada uma, observadas as seguintes especificações mínimas: 

 

31.1. SHOW PIROTÉCNICO DA ABERTURA DO RODEIO a ser realizado FORA do recinto de acordo com 

as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros 

Efeitos especiais (coloridos) com o máximo de duração aproximada de 30 minutos. 

 
Obs: Podendo ser adequado conforme NORMAS TECNICAS preconizadas pelo Corpo de 
Bombeiros 

 
31.2. EFEITOS ESPECIAIS NOS OUTROS DIAS DE RODEIO  

 

- desenho em fogo na pista de rodeio; 
- 01(uma) bola de fogo gigante no centro da arena; 
- 01(uma) cascata prateada medindo aproximadamente 20m(vinte metros); 
- cruzamento global ao redor de toda a arena com efeito estalada luminosa; 
- cruzamento global ao redor de toda a arena com chuva de prata; 
 
Obs: Podendo ser adequado conforme NORMAS TECNICAS preconizadas pelo Corpo de 
Bombeiros 

 
 

31.3. SHOW PIROTÉCNICO DE ENCERRAMENTO DO RODEIO a ser realizado FORA do recinto de 

acordo com as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros 

 

32. Execução de 04 (quarto) noites: 30/04, 01/05, 02/05 e 03/05: bailes “country”, com banda típica com 

palco,som e iluminação, em tenda de, no mínimo, 20m X 20m e boate exclusiva com todo o equipamento 

de som e iluminação e DJs necessários para os camarotes com cobertura piramidal de, no mínimo, 20m X 

20m, com piso, em todas as noites do evento, tendo seu início às 00:00 horas e encerramento às 04:00 

horas; 



 

  

 

33. Disponibilização de 02(dois) locutores especializados em festas de rodeio, com cobertura securitária, 

conforme item 18; 

 

34. Disponibilização de 01(um) juíz profissional, especialista em rodeio, sendo um de arena e um para 

os bretes, com cobertura securitária, conforme item 18; 

 

35. Montagem e desmontagem de toda a estrutura do evento; 

 

36. Recolhimento da ART – ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA em nome do Engenheiro 

Responsável, com a respectiva aprovação do Corpo de Bombeiros e recolhimentos das taxa necessárias ; 

 

37. Divulgação do evento na mídia local e regional, conforme segue: 

 

37.1.  Confeccionar e distribuir  no  mínimo  2.000 (dois  mil)  adesivos  em  impressão  digital  de 

propaganda do evento com dimensões de, no mínimo, 30cm x 30cm; 

37.2. Promover a propaganda em rádio FM nos municípios da região, nos 20(vinte) dias que antecedem o 

evento, com, no mínimo, 1000 (mil) inserções de 01 (um) minuto cada; 

37.3. Confeccionar e distribuir, no mínimo, 50.000 (cinquenta mil) panfletos de, no mínimo, 20 cm x 

15cm, em papel couche de 120g (cento e vinte gramas), com, no mínimo, 04(quatro) cores, podendo ser 

confeccionado em frente e verso; 

 

37.4. Confeccionar e instalar, no mínimo, 15(quinze) outdoors coloridos medindo aproximadamente 

9,00m X 3,00m, que deverão ser instalados no Município e nas cidades da região, em locais de 

grande visibilidade e fluxo de veículos e pedestres, com antecedência mínima de 15(quinze) dias do início 

do evento; 

 

37.5. Confeccionar os fotolitos para a confecção de cartazes, panfletos e outdoors, com dimensões 

mínimas de 60cm x 40cm, 20cm x 15cm e 9m x 3m, respectivamente; 

 

37.6. Confeccionar e distribuir, no mínimo, 2.000(dois mil) cartazes de no mínimo 40cm x 60cm , em papel 



 

  

couche 120g ( cento e vinte gramas), com no mínimo 04 (quatro) cores ,contendo toda a programação do 

evento, que deverão ser afixados no Município e na região; 

 

37.7. Promover a propaganda de rua com transporte sonorizado, com equipamento de som com, no 

mínimo, 5000(cinco mil) watts, durante, pelo menos, 20(vinte dias) de antecedência ao evento, com 

duração de 06(seis) horas diárias; 

 

38. Instalação de aproximadamente 200m (duzentos metros) de gradis de ferro galvanizado, medindo 

1,0m x 3,0m cada, para contenção e separação do público; 

 

39. A premiação do rodeio de touros deverá atender aos seguintes parâmetros: 

 

39.1 -  Premiação do 1º  ao 5º  lugar.; 

1º lugar: R$ 4.000,00 (Quatro mil reais); 

2º lugar: R$ 3.000,00 (Três mil reais); 

3º lugar: R$ 2.000,00 (Dois mil reais); 

4º lugar: R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) e; 

5º lugar: R$ 1.000,00 (Hum mil reais) 

 

40- Contratação por conta e risco da empresa contratada de no mínimo 03 (três) shows artísticos de 
conhecimento renomado, conforme abaixo a ser aprovado pela prefeitura na contratação. 
 
• Jad e Jadson 
• João Bosco e Vinícius 
• João Neto e Frederico 
• Luan Santana 
• Zezé Di Camargo & Luciano 
• João Carreiro & Capataz 
 
40.1- ENTRADA FRANCA EM 02 (DOIS DIAS) DE FESTA A SER INDICADO PELO LICITANTE 
VENCEDOR E ACEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. 
 

IV – DOS ITENS EXPLORÁVEIS PELA CONTRATADA 

a) Área de 1.500 m² para montagem de barracas e stands;  

b) Exclusividade para exploração de bebidas;  



 

  

c) Área de estacionamento de 3.000 m² com preço máximo de R$ 15,00 (quinze reais); 

d) Bilheteria, conforme proposta vencedora na licitação. 

 

V – ESTIMATIVA DE COMPARECIMENTO 

a) Baseado nas festas realizadas nos anos anteriores, estima-se um comparecimento de 10.000 (dez mil) 

pessoas para os quatro dias de evento. 

 

VII- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (RESPONSABILIDADE): 
 
a) Todos os materiais utilizados na montagem do evento, principalmente os componentes da estrutura e 
seus acessórios, deverão estar em conformidade com as regras da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas); 
b) A Empresa Contratada responderá civil e criminalmente por quaisquer danos ocorridos durante a 
realização do evento Festa do Peão de Boiadeiro de Cesário Lange - 2.014; 
c) A Empresa Contratada deverá manter o recinto destinado aos animais nos padrões exigidos por Lei, 
durante todo o evento; 
d) O transporte dos animais deverá ser executado pela Empresa Contratada em veículos próprios e 
destinados para tal fim; 
e) A Empresa Contratada será civil e criminalmente responsável por qualquer dano ou acidente que venha 
causar na execução dos serviços, objeto deste Edital, responsabilizando-se, exclusivamente, pela segurança 
dos peões e de todos os demais participantes do evento, inclusive do público, bem como pelo pagamento de 
indenizações devidas; 
f) Apresentar à Prefeitura Municipal de Cesário Lange - Recolhimento da ART – ANOTAÇÕES DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA em nome do Engenheiro Responsável, com a respectiva aprovação do 
Corpo de Bombeiros e recolhimentos das taxas necessárias, INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 12/2011, Centros 

esportivos e de exibição – requisitos de segurança contra incêndio do Corpo de Bombeiros do Estado de São 
Paulo, bem como: 
 
f.1) ART de projeto e execução das instalações elétricas e da iluminação; 
f.2) ART da sonorização das bandas dos artistas; 
f.3) ART de plano de evacuação de emergência; 
f.4) Alvará do município em que se realizará; 
g) Recolhimento das taxas de competência do ECAD, referente aos shows contratado e evento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO II 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
Eu ........................................................................ (nome completo), RG nº. ........................................, representante 

legal da ...................................................................................... (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº. 

............................, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de 

habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão nº.07/2014, realizado pela Prefeitura Municipal de Cesário 

Lange, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame. 

 

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a documentação 

no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da aplicação das 

sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize tempestivamente (  ) . 

 

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



 

  

____________________________________________ 

Nome e assinatura do representante 
RG nº............................................... 

 
Local/data: 
 
Nome: 
Cargo/função: 
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ANEXO III – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA  

 

Razão Social da 
Proponente: 

 

 

Endereço: 
 

Telefone: 
 

 
E-MAIL: 

 
 
 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO   UN QUANT VALOR TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços necessários à realização da 
Festa do Peão de Boiadeiro, de 29 de Abril a 03 de 
maio de 2014, com montagem de infra-estrutura, 
equipamentos, mão-de-obra e materiais necessários. 

 
 
 
 

un 

 
 

Shows do dias  
 

(indicação artista 
e dias de 

apresentação) 

 

  
 

 Valor Global:  R$ 

 
 



 

  

Valor Total R$ (por extenso) 
 

Dados do representante da empresa que assinará o termo de contrato, conforme consta no contrato social o u ou 
procuração: 

Nome:  

Identidade nº/ 
órgão expedidor: 

 

CPF nº  

1 – O prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu 
respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
2 – A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-
á ao prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

Local e Data:  

Assinatura do(s) representante(s) legal(is):  

              A Proposta deverá ser detalhada nos moldes do Descritivo – Termo de Referência-Anexo I 
 

(OBS.: Carimbos do CNPJ e Inscrição Estadual no verso) 
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ANEXO IV 
 
 
 
TERMO DE  CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CESÁRIO LANGE E ...........................,  
 
 
 
A Prefeitura Municipal de Cesário Lange, doravante denominada Contratante ato representada pelo Prefeito Municipal, 
Sr. .............., RG nº ............., CPF nº ................., e  ................., inscrito no CNPJ/CPF-MF sob o nº ................., com 
endereço ....................., doravante denominado Contratada, representado neste ato por ..............................................., 
portador da carteira de identidade nº ................., CPF nº ............................, conforme consta no ........................ 
(indicar o ato que o qualifica como representante legal), firmam o presente termo de contrato,  doravante denominado 
Processo, concernente à Licitação na modalidade de Pregão Presencial sob n°07/2014. Os contraentes enunciam as 
seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação 
aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada 
Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.   
 
 
PRIMEIRA (DO OBJETO -  A Prefeitura contrata com a empresa acima através de processo licitatório para a 
realização da Festa do Peão de Boiadeiro de Cesário Lange de 2014, de 29 de abril a 03 de maio, em comemoração  



 

  

ao 55º  aniversário de Emancipação Político Administrativa do Município, com fornecimento de toda a estrutura, 
equipamentos, materiais, mão de obra e contratação de no mínimo 03 (três) Shows, conforme especificações 
discriminadas no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
SEGUNDA (DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA) – A Contratada se compromete a realizar a festa do 
Peão de Boiadeiro, observando todas as obrigações  e especificações técnicas constantes do Anexo I – Termo de 
Referência.  
 
TERCEIRA (DO VALOR) – O valor global deste contrato é de R$ ........................ (..................),conforme classificação 
final da Contratada constante na ata da sessão do pregão presencial, fls. ...... do Processo. 
 
§ 1º – Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93 (e suas alterações), que deverá 
ser comprovado pela Contratada e aprovado pelo Contratante. 
 
QUARTA (DAS DESPESAS) - As despesas decorrentes do objeto deste contrato, correrão por conta da Unidade 

Orçamentária Secretaria Municipal de Administração e Gestão – 04120032.0030003.3.90.39.00 - 103, 

junto ao orçamento-programa vigente do município. 
 
QUINTA (DO PAGAMENTO) – Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados da seguinte forma: 50% na 
montagem da estrutura, após vistoria do corpo de bombeiros, mediante a apresentação e aceitação da Nota Fiscal 
correspondente ao fornecimento de cada pedido parcelado da Prefeitura e de acordo com as especificações do objeto 
desta licitação e 50% em até 60 (sessenta) dias da realização do evento. 
 

Parágrafo único- O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecido pela Contratada, ou 

cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 

 
SEXTA (DO PRAZO) – O Presente instrumento vigorará por 60 (sessenta) dias. 

 
SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) – São obrigações da Contratada: O fornecimento e montagem de  
toda a estrutura necessária á realização do evento, sob sua inteira responsabilidade,  para a realização do evento, 
conforme descrito no Termo de Referência- Anexo I, incluindo: 
 a) Todos os materiais utilizados na montagem do evento, principalmente os componentes da estrutura e seus 
acessórios, deverão estar em conformidade com as regras da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); 
b) A Empresa Contratada responderá civil e criminalmente por quaisquer danos ocorridos durante a realização do 
evento Festa do Peão de Boiadeiro de Cesário Lange - 2.014; 
c) A Empresa Contratada deverá manter o recinto destinado aos animais nos padrões exigidos por Lei, durante todo o 
evento; 
d) O transporte dos animais deverá ser executado pela Empresa Contratada em veículos próprios e destinados para 
tal fim; 
e) A Empresa Contratada será civil e criminalmente responsável por qualquer dano ou acidente que venha causar na 
execução dos serviços, objeto deste Edital, responsabilizando-se, exclusivamente, pela segurança dos peões e de 
todos os demais participantes do evento, inclusive do público, bem como pelo pagamento de indenizações devidas; 
 
OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE) - São obrigações da CONTRATANTE: A disponibilidade do local, 
conforme estabelecido no item II - Termo de Referência do Edital de Licitação. 
 
 



 

  

NONA (DAS PENALIDADES) – À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções 
previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber: a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de 
que não resulte prejuízo para o serviço; b) multa que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do 
contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço; c) suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento para contratar com o Município de Conchas, por prazo não superior a dois anos, nas 
hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço; d) declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos 
determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses 
em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 
 
§ 1° – A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou 
cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da 
Contratante. 
§ 2° – Ocorrendo atraso na execução por culpa da Contratada, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um por 
cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se a mora independentemente de notificação ou 
interpelação. 
 
§ 3° – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a 
responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante. 
 
DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 e 79 da Lei 
Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no 
Edital. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, 
assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 
 
DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objetivo de 
cessão, sub-contratação ou transferência, no todo ou em parte. 
 
DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como exclusivamente seus,  os riscos e 
as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela 
idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos 
que sejam causados a Contratante ou a terceiros na execução deste contrato. 
 
§ 1° – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, 
trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidade caberão, exclusivamente a Contratada. 
§ 2° – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 
que inculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de 
ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado. 
§ 3° - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe 
foram exigidos na licitação. 
 
DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de 
tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 
 
DÉCIMA QUARTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de  Tatuí/SP, excluído qualquer outro. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e 
achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 



 

  

 

Prefeitura Municipal de Cesário Lange,  em  ....... de ............ ... de  2014. 

 
 Prefeitura Municipal de Cesário Lange                                    
         
     Prefeito Municipal                          Contratada 
 
 Testemunhas: 
 
 
1- Nome:                                                                                                         2- Nome: 
RG:                                                                                                                  RG: 

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA 

 
 
 
 
 
 

À 
Prefeitura do Município de Cesário Lange 
Pr. Presencial nº xx/2014 

 
 
 



 

  

A empresa ..........................................., com sede à ............................................, ......., na cidade de 

.................., Estado de ............................, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda - CNPJ nº ..........................., por intermédio de seu responsável técnico o(a) Sr(a) 

.................................................., portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ........................-SSP-....... e do 

CPF nº ........................................ DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da 

habilitação da licitação em referência, que visitou o local onde será executado o evento, objeto da licitação 

em epígrafe. Declara ainda que tem plenos conhecimentos de todas das condições da área, estando 

familiarizado com a natureza e vulto dos serviços, bem como informados a respeito de todas as condições 

locais e regionais que possam incidir no valor da proposta. 

 
 

................................., ........ de ................. de 2.014 
 
 
 

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

Pregão Presencial nº 07/2014 
 

ANEXO VI  - MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 
 
 
 

 
..................................................................................., inscrito no CNPJ sob o nº 

...................................................., por intermédio de seu representante legal o (a) 



 

  

Sr(a)......................................................................, portador (a) do RG nº ........................................... e CPF nº 

........................................................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 

8.666/93, acrescido pela Lei nº  9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso e insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvada a hipótese de empregar menor, a 

partir de quatorze anos na condição de aprendiz.(   ). 

 
 

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

 
 
 

.......................................................................... 
(representante legal) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pregão Presencial nº 07/2014 
 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO 
OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO 

 

A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade RG nº ................................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA que 
examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta 
financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que 



 

  

até a presente data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não 
subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório. 
 
 

 

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

 

 

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

(representante legal) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII– DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP 

 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 

empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _______________________ é 



 

  

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório – Pregão 

Presencial nº xx/2014, realizado pela Prefeitura Municipal de Cesário Lange. 

 

 

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

 

 

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

(representante legal) 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 


