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EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO N.º 36/2015
PREGÃO PRESENCIAL n.º 31/2015
1 – PREÂMBULO
1.1 – O Município de Bituruna, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 81.648.859/0001-03 através do Prefeito
Municipal de Bituruna, Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeados através do Decreto n.º 002/2015, observadas às
disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, e suas
alterações, Decreto Municipal n.º 030/2006 de 20/03/2006, aplicando–se, subsidiariamente, no que couber, a Lei
8.666, de 21/06/93, com suas alterações, torna público a realização de licitação, no dia 06/07/2015 às 10:00
horas marcado no relógio do Departamento de Compras e Licitações no Prédio Sede da Prefeitura, no endereço Av.
Dr. Oscar Geyer, 489 centro, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, sendo a presente licitação do tipo MENOR
PREÇO.
1.2 - O recebimento dos envelopes, dar-se-á até às 10:00 horas do dia 06/07/2015, no Departamento de
Compras e Licitações da Prefeitura no endereço acima indicado.
2 - OBJETO
2.1 – Prestação de serviços, pessoa jurídica, destinados à realização da 9º Festa do Vinho de Bituruna a ser realizada
nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2015, compreendo a locação de palco, sistema de sonorização, iluminação,
banheiros químicos, gerador de energia, arquibancada, tendas, serviços de seguranças e prova de motocross
conforme especificações contidas neste edital e de acordo com o Termo de Referência. que é parte integrante do
objeto.
2.2 – Objeto da presente Licitação possui previsão de conformidade com a meta número 52 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias sob n.° 1755/2014.
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos.
3.2. Não se admitirá nesta licitação a participação de:
a) empresas que não atenderem às condições deste edital;
b) empresas que estejam sob falência, 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, ou tenham sido suspensas de participar de licitação e impedidas
de contratar com a Procuradoria-Geral de Justiça;
c) empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
d) Empresas cujo quadro societário seja integrado por servidor público ou agente político do Município de Bituruna PR.
e) Empresas de sociedades e empresários que não estejam adaptadas às disposições do Código Civil de 2002, a teor
do seu artigo 2031.
4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 - As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação, serão suportadas pelas dotações do Município de
Bituruna a seguir:
2.046.3390.39 - 1000 - 305/2015 - INCENTIVO AO TURISMO

5 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
5.1 - 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 junto ao
Pregoeiro, cabendo ao mesmo decidir sobre a petição no prazo de 01 (um) dia útil.
5.1.1 - Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
5.2 - 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.
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5.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório.
6 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
6.1 - O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante o pregoeiro, para proceder ao
respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a participar deste procedimento
licitatório, INCLUSIVE COM PODERES PARA FORMULAÇÃO DE OFERTAS E LANCES VERBAIS.
6.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases
do procedimento licitatório e a responder pela empresa representada, por todos os atos e efeitos
previstos neste edital.
6.3 - A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na sua imediata exclusão,
salvo, por expressa autorização do pregoeiro.
6.4 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial,
registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura; (copias autenticadas ou apresentar os originais para conferência)
b) tratando-se de procurador, A PROCURAÇÃO por instrumento público ou particular, com reconhecimento
de firma do outorgante, NA 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; (copias autenticadas ou apresentar os originais para conferência)
6.4.1 – Para enquadramento como Microempresa ou empresa de Pequeno Porte na Licitação deverá ser
apresentado o seguinte documento:
a) Certidão Simplificada Expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme o Art. 8º da IN 103
do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007 ou documento equivalente aceito
pelo Pregoeiro.
6.4.1.1 – Caso a licitante possua Certificado de Registro Cadastral do Município de Bituruna e no mesmo
conste o documento mencionado neste item, a apresentação no ato do credenciamento poderá ser
dispensado pelo Pregoeiro.
6.4.1.2 – O Pregoeiro poderá a seu critério verificar o sítio da Receita Federal a opção da licitante pelo
simples nacional o que caracteriza o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.
I - o representante legal e/ou procurador, deverão identificar-se exibindo o documento oficial de identificação que
contenha foto.
6.5 - Sendo A PROCURAÇÃO PARTICULAR, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada do documento
comprobatório dos poderes do outorgante (ato constitutivo/deliberativo da pessoa jurídica - contrato social onde se
possa identificar o ADMINISTRADOR), que deverá ser apresentado no momento do credenciamento.
6.6 - Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados no início da sessão do pregão. No caso de
cópias, as mesmas devem estar autenticadas por tabelião ou serem pelo pregoeiro ou membro da sua equipe de
apoio.
6.7 - A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento,
impedirá a participação do licitante no presente certame.
O representante poderá ser substituído, a qualquer momento, por outro devidamente credenciado.
6.8 – Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
7 - DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS E DOS DOCUMENTOS DE
PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO
7.1 - 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:
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a) 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 do Anexo II
deste edital, e;
b) Envelopes separados contendo a documentação exigida para Proposta de Preço (envelope n.º 01) e Habilitação
(envelope n.º 02), devidamente fechados.
7.2 - Aberta a sessão não mais serão admitidos novos licitantes.
7.3 - Os documentos relativos à 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:
AO PREGOEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA
PROCESSO N.º 36/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 31/2015
LICITANTE: ___________________________________
ENVELOPE “01” (PROPOSTA DE PREÇO)
b)

Envelope contendo os documentos de habilitação:
AO PREGOEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA
PROCESSO N.º 36/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 31/2015
LICITANTE: ___________________________________
ENVELOPE “02” (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO)

7.4 – Será admitida a remessa dos envelopes “01” e “02” - proposta de preço e habilitação, por via
postal.
7.5 - Os documentos necessários à 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.
7.6 - 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 preço.
7.7 - Os documentos necessários à 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.
7.8 - 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.
7.9 - O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - indicado nos documentos da proposta
de preço e da habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai fornecer o
objeto da presente licitação.
7.10 - A não-entrega da Declaração exigida na alínea “a” do item 7.1 deste edital implicará no nãorecebimento, por parte do pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da proposta de preço e
de habilitação e, portanto, a não aceitação do licitante no certame.
7.11 - Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
8 - DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “01”
8.1 - Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope lacrado, identificado como Envelope “01”.
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8.2 - A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, com a indicação do preço unitário e total de cada item/lote,
em moeda nacional, com indicação do fabricante, devidamente datada, rubricada(s) por representante legal, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas.
8.3 – Na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, deverão estar
incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer naturezas que se
fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação.
8.4 - A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições
deste edital.
8.5 – Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas com frete, impostos, taxas, tributos, seguros e todos os
demais encargos necessários ao fornecimento do objeto licitado e prestado/entregue nos locais solicitados pelo
Município de Bituruna, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus para cumprimento do objeto.
8.6 - Não serão aceitas propostas abertas ou por via telex, fac-símile ou meio eletrônico.
8.7 - Em hipótese alguma serão aceitas alterações nos conteúdos dos envelopes já protocolizados.
8.8 – Prazo de entrega: Os serviços deverão ser prestados na data do evento, devendo sua estrutura ter início de
montagem com antecedência mínima de 04 (quatro) dias da data do evento, as quais deverão estar concluídas até o
dia 06 de agosto de 2015.
8.9 - Prazo de validade: a proposta terá validade mínima de 60 (sessenta) dias, independentemente de ausência ou
especificação diversa.
8.10 - A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições deste Edital, sujeitandose o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, combinado com o art. 7º, da Lei
n.º 10.520/2002.
8.11 – Na proposta Comercial impressa, não poderá ser ultrapassado o preço máximo previsto no Anexo
IV, deste Edital.
8.12 – Na Proposta Comercial deverá conter a indicação de uma atração artística para cada subitem do
Item 15 do Termo de Referência sob pena de desclassificação da proposta.
9 - APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE “02”
9.1 - Os licitantes deverão apresentar no envelope “02” – “Documentos de Habilitação”, que demonstrem atendimento
às exigências indicadas neste item.
9.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Em se tratando de empresário individual, registro na Junta Comercial;
b) Em caso de sociedade empresária, ato constitutivo registrado na Junta Comercial, bem como alterações contratuais
que constem o nome do administrador ou ato separado de sua designação e, em sendo sociedade anônima,
acompanhada de documento de eleição de seus atuais administradores. Fica facultada a apresentação da Certidão
Simplificada da Junta Comercial, em substituição aos documentos anteriores mencionados, contendo resumo das
disposições do ato constitutivo e suas alterações que estejam em vigor.
c) Em caso de sociedade simples, inscrição do ato constitutivo no Cartório de Registro de Títulos e Documentos,
acompanhado da prova de quem exerce sua administração.
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;
e) Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, comprovante do respectivo enquadramento
expedido pelo órgão competente (Junta Comercial ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos).
f) Declaração de Idoneidade – Anexo III.
9.1.2 DA REGULARIDADE FISCAL
a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Contribuições Sociais e Previdenciária (INSS) e Divida Ativa da
União;
b) prova de regularidade Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
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c) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
d) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista de acordo com a Lei 12.440/2011.
9.1.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA
a) certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, dentro do prazo de
validade ou com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas do presente
Edital.
9.1.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Atestado de Capacidade Técnica ou Declaração, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando
que a empresa licitante forneceu objeto pertinente e compatível com o desta licitação.
b) Declaração, firmada sob as penas da lei, de disponibilidade de bens, equipamentos e pessoal, com características,
quantidade e em número suficiente a atender o exigido pelo objeto deste Edital, tudo conforme o Termo de
Referência.
9.1.5. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme modelo –
Anexo I.
9.2 Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de
notas ou publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de apresentação de cópias, deverão ser autenticadas por
tabelião ou, apresentados os respectivos originais para conferência pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio,
na sessão.
9.3 – A apresentação do Certificado de Registro Cadastral de Bituruna, válido na data de abertura da presente
licitação, substituirá no envelope n.º 02 (Documentos), os documentos que constarem no Certificado com validade.
9.3.1 – Com a apresentação do Certificado de Registro Cadastral do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, o Licitante poderá de deixar de apresentar os documentos que constem no referido Registro.
9.4 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida
para efeito de assinatura do contrato.
9.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
9.5.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cincos) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 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.
9.5.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 9.5.1, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
10 - DA SESSÃO - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
10.1 - 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.
10.2 - Aberta a sessão, o representante legal ou seu procurador entregará ao pregoeiro, declaração dando ciência de
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelece o inciso VII do art. 4° da Lei 10.520 de 17
de julho de 2002 (Anexo II) e, em envelope separado, a proposta e a documentação de habilitação.
10.3 - O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes “01”, contendo as propostas, que deverão ser rubricadas por
ele e membros da equipe de apoio, 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 dez por cento, relativamente à de menor preço, para o item/lote licitado.
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10.4 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem
acima, serão classificadas as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que os licitantes
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas.
10.5 - 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 o total de
cada item/lote até o encerramento do julgamento deste, sendo a forma de julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE
10.6 - O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances
verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
10.7 - 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.
10.8 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, do valor total do item/lote, inferiores à
proposta de menor preço. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço total do item
da proposta, sendo que no caso de lote incidirá proporcionalmente no valor unitário de cada item constante do lote.
10.9 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e
o valor estimado para a contratação.
10.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva, ordenadas as propostas o pregoeiro examinará a aceitabilidade da
primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
10.11 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação “02” - do licitante que a tiver formulado para confirmação das suas condições habilitatórias.
10.11.1 - 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.
10.11.2 – A aceitabilidade da proposta primeira classificada será decidida pelo pregoeiro que terá como parâmetro
de preço para contratação constante do Anexo IV deste Edital.
10.12 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe
adjudicado o(s) item(s) / lote(s) do certame.
10.13 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
oferta subseqüente, 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, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o(s) item(s)/lote(s) do certame.
10.13.1 - Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham condições;
b) apresentem valores superiores aos constantes do Anexo IV ou manifestamente inexeqüíveis;
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento.
d) cujo LOTE tenha ausência de preço unitário para algum item;
e) cujo LOTE tenha algum item que ultrapasse o Preço Máximo estabelecido no Termo de Referência.
10.14 - Nas situações previstas nos incisos 10.9 e 10.10, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente
para que seja obtido preço melhor.
10.15 – Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao
final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, licitantes e presentes.
10.16 – Fica assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte.
10.16.1 - 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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10.16.2 - Para efeito do disposto no item 10.16, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
I – 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.
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 10.16.1, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito.
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo estabelecido no item 10.16.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.16.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 10.16.1, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.
10.16.4 - O disposto no item 8.5.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
10.17 – As dúvidas que surgirem durante as sessões públicas, serão, a juízo da Comissão de Licitação, resolvidas por
esta, na presença dos proponentes ou deixadas para posterior deliberação.
11 - DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO
11.1 - O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, para homologação.
11.2 - É facultado ao Município de Bituruna, quando o convocado não comparecer no prazo estipulado, deixar,
injustificadamente, de executar os serviços dentro dos prazos previstos, ou, ainda, recusar-se de cumprir com sua
proposta vencedora, convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação
das sanções previstas na legislação.
11.3 – Os serviços pretendidos deverão serem executados em estrita conformidade com as prescrições deste edital e
seus anexos, que são dele partes integrantes e inseparáveis.
12 - DAS PENALIDADES
12.1 - Poderá a Administração, garantida a prévia defesa, aplicar à detentora de adjudicação as seguintes penalidades:
12.2 – multas pecuniárias, nas seguintes proporções:
12.2.1 - de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, nos casos de recusa da licitante
aceitá-la, ato que caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida;
12.2.2 - moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do serviço não
executado dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado, até o máximo de 30 dias, após o que
poderá a critério da Administração, não mais ser recebido e aceito, configurando-se a inexecução total do ajuste, com
as conseqüências previstas em lei e nesta cláusula;
12.2.3 - de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do serviços não executado - observando-se que
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da entrega se dá no momento
em que é atestado o recebimento definitivo - hipótese que caracteriza, conforme o caso, inexecução total ou
parcial do ajuste;
12.3 – A apresentação das razões do atraso, antes da data avençada para entrega do material, embora não elida por
si a penalidade, poderá contar favoravelmente à empresa quando da decisão da Administração, se cabíveis os
argumentos apresentados.
12.4 – Nos termos do parágrafo 3º do art. 86 e do parágrafo 1º do art. 87 da Lei 8.666/93, a multa, caso aplicada
após regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Administração ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica;
12.5 – Além das multas, a licitante que apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderão, garantida a prévia defesa, ser aplicadas as
seguintes sanções legais:
12.6.1 - advertência;
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12.6.2 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos; e
12.6.3 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
13 - CRITÉRIO DE REAJUSTE
13.1 – Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerão recomposição de
preços.
13.2 - para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição
da Administração para a justa remuneração, será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato, na forma da alínea “d” do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93.
14 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o serviço realizado, conforme conferência e o
aceite do Município de Bituruna, de acordo com as condições deste edital e as constantes da proposta vencedora,
mediante a apresentação da nota fiscal correspondente, devidamente certificada, de acordo com as demais exigências
administrativas em vigor.
14.2 - A critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com
multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da CONTRATADA.
14.3 – Para o faturamento deverá ser apresentado o seguinte:
a) Nota Fiscal, com discriminação do objeto; número da licitação.
15 – PRAZOS
15.1 – O prazo de vigência da contratação decorrente da presente licitação será até 90 dias, contados da data de
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo de Acordo entre as partes.
15.2 - Os prazos de que tratam o item 16 poderão ser revistos nas hipóteses e forma a que alude o art. 57, parágrafo
1°, da Lei n° 8.666/93.
16 - SUBCONTRATAÇÃO
16.1 – Será permitida a subcontratação parcial para a execução do contrato.
17 – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
17.1 – A prestação dos serviços objeto desta licitação deverá ser realizada de conformidade com Termo de Referência,
devendo os mesmos ser atestados na respectiva nota fiscal.
17.2 – O Contratado deverá possuir todos os veículos, materiais, equipamentos, ferramentas e quaisquer outros
elementos necessários para o fiel cumprimento do objeto.
17.3 - O Contratado deverá arcar com as despesas fiscais e previdenciárias, incidentes sobre a prestação dos serviços.
18 - DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 – Estabelece-se que a simples apresentação de proposta pelas licitantes implicará a aceitação de todas as
disposições da presente;
18.2 – Assegura-se ao Município de Bituruna o direito de:
18.2.1 - promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo (art. 43, parágrafo 3º, da Lei 8.666/93);
18.2.2 - revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, caput, da Lei 8.666/93), decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado;
18.2.3 - adiar a data da sessão pública;
18.2.4 - rescindir unilateralmente o ajuste nos termos do inciso I do artigo 79 da Lei nº 8666/93.
18.2.5 – adquirir/tomar ou não os itens objeto do certame.
18.3 – As empresas licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados, em qualquer época ou fase do processo licitatório;
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18.4 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos relativos à
presente licitação.
18.5 – Na contagem dos prazos será observado o disposto no artigo 110 da Lei nº 8666/93.
18.6 - Cópias deste edital poderão ser obtidas, na Av. Dr. Oscar Geyer, 489 – Centro, bem como informações
adicionais e esclarecimentos, no mesmo endereço ou pelo telefone 42 3553 8080, das 13:30 h às 17 h.
18.7 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação.
18.8 - Reserva-se ao pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informações
complementares.
18.9 - 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.
18.10 - Não será permitida a retirada dos envelopes apresentados ou cancelamento de propostas pelos licitantes, após
a sua entrega.
18.11 - 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.
18.12 - 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.
19 – FORO
19.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir todas as questões desta licitação, que não forem
resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do Código Civil.
20 – ANEXOS DO EDITAL
I - Declaração (inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal);
II - Declaração (inciso VII do art. 4° Lei 10.520 de 17/07/2002);
III - Declaração de Idoneidade
IV – TERMO DE REFERÊNCIA
V - MINUTA DO CONTRATO
Bituruna, 22 de Junho de 2015.

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO

Pr ef eito M un icipal

Folha 10

EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO N.º 36/2015
PREGÃO PRESENCIAL n.º 31/2015

ANEXO I

Ao
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

DECLARAÇÃO

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________,
sediada na ____________________________________, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no
inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 anos.

__________________________, de ________ de ______________ de ________.

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE)
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ANEXO II
Ao
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

DECLARAÇÃO

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________,
sediada na ____________________________________, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no
inciso VII, do artigo 4° da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
constante do presente edital.

__________________________, de ________ de ______________ de ________.

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE)

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento – fora dos envelopes
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ANEXO III

Ao
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A proponente abaixo assinada, participante da licitação em epígrafe, modalidade acima, por seu representante
credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não fomos
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

__________________, em ______de ________________ de _________

(ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE)
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ANEXO IV - TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS DO OBJETO
1 - OBJETO
1.1 Prestação de serviços, pessoa jurídica, destinados à realização da 9º Festa do Vinho de Bituruna a ser realizada
nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2015, compreendo a locação de palco, sistema de sonorização, iluminação,
banheiros químicos, gerador de energia, arquibancada, tendas, serviços de seguranças e prova de motocross
conforme especificações contidas neste edital e de acordo com o Termo de Referência..
2 – VALOR MÁXIMO
2.1 O valor máximo total previsto para a presente licitação é de R$ 111.900,00 (cento e onze mil e novecentos reais).
3- ESPECIFICAÇÃO E VALOR DE REFERÊNCIA

Lote 1: ESTRUTURAS - 9ª FESTA DO VINHO - 2015

Preço Total do Lote:

Item

Especificação

Unid.

1

Locação, com montagem e desmontagem, de PALCO
MODULAR para eventos de Grande Porte, obedecendo às
seguintes especificações: - Dimensões mínimas: 14 metros
de frente x 10 metros de profundidade; - Altura do piso:
mínima 1,00 mts. do solo;
Locação com montagem e desmontagem de Sistema de
sonorização para atender eventos de MÉDIO PORTE com as
seguintes características mínimas: Mesa PA: 01 mesa digital
com 48 canais de entrada (Yamaha M7 CL, Yamaha DM
2000, Soundcraft MH4, Allen Heath ML 5000 ou similar);
Mesa Monitor: 01 mesa digital com 48 canais de entrada, 12
auxiliares (Midas Venice, Yamaha DM 2000, Yamaha M7 CL,
Allen Heath ML 5000 ou similar); Sistema de PA: 12 caixas
line array - 02 linhas de 06 elementos por linha (Adamson Y
10, JBL Vertec 4889, V dosc, EAW KF 760 ou similar), 16
caixas de subgrave com 2 alto falantes de 18 pol. cada (EAW
SB 1000, Adamson T 21, JBL Vertec, Vdosc ou similar),
amplificação compatível com o sistema de P.A (Lab Gruppen,
Crown, QSC, CrestÁudio ou similar), 04 talhas manuais de 1
tonelada cada com 08 metros de elevação, cintas e
acessórios; Drive Rack: 01 processador digital com 04
entradas e 12 saídas (Dolby Lake Contour, XTA 226 ou
similar), 01 software de gerenciamento dos sistemas, 01
equalizador gráfico estéreo 31 bandas por canal (Klark
Teknic, XTA, BSS ou similar), 01 analisador RTA (Klark
Teknic ou similar), 01 microfone calibrado, 01 cd player, 01
md; Insert Rack PA: 08 canais de compressores limitares
(dbx, Klark Teknic, BSS, Drawmer ou similar), 08 canais de
noise gate (Klark Teknic, Drawmer, BSS ou similar), 02
processadores de efeitos digitais (Yamaha SPX 990, Yamaha
Pro R 3, Lexicon PCM 80, TC Electronic M 2000 ou similar);
Insert Rack Monitor: 08 canais de compressores limitares
(dbx, Klark Teknic, BSS, Drawmer ou similar), 08 canais de
noise gate (Klark Teknic, Drawmer, BSS ou similar), 02
processadores de efeitos digitais (Yamaha SPX 990, Yamaha
Pro R 3, Lexicon PCM 80, TC Electronic M 2000 ou similar);
Monitor: 12 monitores tipo spot com alto falantes de 12 pol. ou
15 pol. e drive (EAW SM 222, SM 400, Clair, EV, Adamson ou
similar), amplificação compatível com o sistema de monitor
(Lab Gruppen, QSC, Crown, Crest Audio, Carver ou similar);
Side Fill: Side Fill Stéreo com 02 caixas array e 02 por lado
(EAW KF 850. SB 850 ou similar), amplificação compatível
com o sistema de side fill (Lab Gruppen, QSC, Crown, Crest
Áudio ou similar); Microfones: 24 microfones Shure, SM 57,
SM 58, SM 57 beta, SM 58, SM 81, SM 91, SM 98, Akg, C
451 EB, C 3000, C 414 EB, C 518, C 519, C 211, C 480 ou
similar, Electrovoice. RE 209, RE 27, ND 408 ou similar,
Sennheiser MD 421, MD 441, MD 409, 609 ou similar,
Newman KM 185, KM 185 KM 105 ou similar, Audio Techinica
AT 335, AT 4050 ou similar; Direct Box: 08 direct box (IMP 3,
Klark Teknic, BSS, Countryman ou similar); Equipamentos:
Equipamentos Wireless: 02 microfones sem fio Shure UHF ou
similar, distribuidor de antenas Shure ou similar, baterias para
alimentação dos equipamentos; Pedestais/Garras: 24
pedestais Boom ou similar, 06 garras LP ou similar;
Multicabo: 01 multicabo analógico de 64 canais com 80

DIAR

3,00

2.500,00

7500,00

DIAR

3,00

4.200,00

12600,00

2

Quantidade

Preço Unit.
Máximo

89.400,00

Preço Total
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3

4

5

6

7

8

9

metros de comprimento, 02 sub snakers de 12 canais cada
com multipinos, Back Line: 01 bateria completa (Tama,
Yamaha, Pearl, Premier ou similar), 01 amplificador GK 800
RB ou similar com caixa com 01 falante de 15 e 01 caixa com
04 falantes de 10, 01 amplificador Fender Twin Reverb ou
Jazz Chorus 120 ou similar; Sistema: Sistema de AC Elétrica:
01 main power trifásico de 100 ampéres com chave seletora
de voltagem, 02 distribuidores de energia trifásicos; PA e
monitor, cabeamento dimensionado para atender as
necessidades de energia dos sistemas de PA monitor,
aterramento geral dos sistemas.
Locação com montagem e desmontagem de Sistema de
Sonorização ambiente para atender o parque de eventos de
Bituruna, durante os 3 dias da 9ª Festa do vinho,
compreendendo no mínimo 12 caixas de som interligadas e
distribuídas na praça de alimentação, acesso principal, central
de informações e áreas de circulação de turistas, mesa de
som com entrada para microfone e outros dispositivos para
avisos sonoros e músicas.
Locação com montagem e desmontagem de Sistema de
iluminação para atender eventos de MÉDIO PORTE com as
seguintes características mínimas: Mesa Controladora: 01
mesa computadorizada com 2048 canais (Avolite Pearl 2008,
GramMaLight Full Size ou similar); Dimmer: 36 canais de
dimmer rack DMX ou similar com 4000 watts por canal, 24
Canais de Main power para Movings; Refletores: 48 refletores
PAR 64 Focos ou similar 1, 2 e 5; 16 refletores Locolight ou
similar, 08 refletores elipsoidais ETC ou similar, 04 refletores
Molefay ou similar com 08 lâmpadas DWE ou similar;
Movings/Intercons/Equipamentos DMX/Follow Spots: 10
movings heads DTS XR-9 ou similar, 04 movings heads Wash
575 ou similar, 03 pontos de intercon, 02 máquinas de fumaça
ZR 33 ou similar, 04 Attomics 3000 ou similar, 02 canhões
seguidores HMI 1200 ou similar; Estruturas de alumínio: 80
metros de estrutura de alumínio especial Q-30 ou similar de 1,
2, 3, e 4 metros, 16 box truss, 04 corner box, 04 dobradiças
para box, 08 corner para Q 30; Parafusos/arruelas: 04 bases
para Q 30 ou similar, 04 sleeves para Box, 04 sleeves para Q
30 ou similar; Talhas /Motores: 08 talhas manuais de 1
tonelada, 24 cintas de 1 tonelada; Acessórios:
Fiação/Acessórios: cabos de AC compatíveis para ligação
dos sistemas de iluminação, distribuidores de energia,
extensões, cabos de comando dimensionados para
interligação dos equipamentos.
Locação de banheiro químico individual, (20 unidades por dia)
portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem,
em polietileno ou material similar, com teto translúcido,
dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x
2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel
higiênico, fechamento com identificação de ocupado, para
uso do público em geral.
Locação de grupo de gerador móvel, com capacidade mínima
de 255 KVA, trifásicos, tensão 440/380/220/110 VAC, 60 Hz,
disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de
82 db @ 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de
grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02
jogos de cabos de 120mm/4lances/25 metros flexíveis
(120mm x 4 x 25m), quadro de barramento de cobre para
conexão intermediária com isoladores e chave reversora para
duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com
a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem
com ponto de aterramento para proteção composto de 01
(uma) haste de cobre de 3 metros de comprimento, com
cordoalha de cobre nu 16 mm2, no mínimo, com 5 metros
com conectores.
Locação de arquibancada com 30 metros de comprimento,
com montagem e desmontagem de módulo de arquibancada,
08 (oito) degraus, assentos confeccionados em chapas
dobradas e com reforços de segurança, parapeito e corrimões
Locação de Tenda Tipo: - Medida: 30x80m - Lona KP-1000
anti-chamas - Cor branca - com altura de 9 metros - mastros
em ferro de no mínimo 4 polegadas com montagem e
desmontagem, totalmente fechada, podendo ser do tipo
pavilhão
Locação com montagem e desmontagem de 10 (dez)
camarotes individuais ou 01 (um) camarote coletivo na Tenda
principal com capacidade mínima para 500 (quinhentas)

DIAR

3,00

650,00

1950,00

DIAR

3,00

1.500,00

4500,00

DIAR

3,00

1.500,00

4500,00

DIAR

3,00

1.200,00

3600,00

DIAR

3,00

1.900,00

5700,00

DIAR

3,00

8.850,00

26550,00

DIAR

3,00

700,00

2100,00
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11

12

pessoas, camarim, divisórias para área vip, divisórias para
acesso principal e bilheterias.
Locação, com montagem e desmontagem, de 12 (doze)
TENDAS PIRAMIDAL fechada, tamanho 05 x 05 m com
coberturas em lona branca black-out estilo piramidal, com
base em estrutura metálica constituída e composta de calha
inteiriças laterais para captação e escoamento de água;
Locação, com montagem e desmontagem, de 08 (oito)
TENDAS PIRAMIDAL fechada, tamanho 10 x 10 m com
cobertura em lona branca black-out estilo piramidal, com base
em estrutura metálica constituída e composta de calhas
inteiriças laterais para captação e escoamento de água;
Locação de Tenda Tipo circo: - Medida: 25x35m - Lona KP1000 anti-chamas - Cor branca - 02 mastros principais c/
altura de 9 metros - (em ferro tubular de no mínimo 4
polegadas.

DIAR

3,00

1.500,00

4500,00

DIAR

3,00

2.600,00

7800,00

DIAR

3,00

2.700,00

8100,00

Lote 2: SEGURANÇAS - 9ª FESTA DO VINHO - 2015
Item

Especificação

Unid.

13

Prestação de Serviços de Seguranças treinados e
capacitados para execução de segurança desarmada diurna
e noturna, uniformizados e com nada consta da Polícia Civil,
sendo: - 07/08/2015 - 20 seguranças das 22:00 hs as 06:00hs
- 08/08/2015 - 10 seguranças das 06:00hs às 13:00 hs - 10
seguranças das 13:00 hs as 21:00 hs - 20 seguranças das
21:00 às 05:00 hs 09/08/2015 - 10 seguranças das 05:00 às
12:00 hs - 10 seguranças das 12:00 hs as 20:00 hs A
empresa a ser contratada deverá possuir Autorização de
funcionamento para atuar como prestadora de serviços de
vigilância no âmbito do Estado do Paraná de acordo com a
Portaria n.º 387/2006 DG/DPF Obs: É de responsabilidade da
empresa contratada todas as despesas de transporte,
alimentação, utilização de materiais e serviços de mão de
obra necessária nos 3 dias da Festa do Vinho 2015.

UN

Lote 3: PROVA MOTO CROSS - 9ª FESTA DO VINHO - 2015
Item

Especificação

Unid.

14

Prestação de serviços de organização de Prova de Motocross
com autorização da respetiva federação, a ser realizada nos
dias 08 e 09 de agosto de 2015 no Parque de Eventos do
Município de Bituruna, compreendendo a: Direção de Prova;
Equipe
de
cronometragem;
Equipe
de
trabalho;
Equipamentos de Pistas (Gueitti de Largada, Podium,
Chegada); Taxas CBM; Alvará de realização da prova - FPrM;
Sistema
de
Som
informatizado;
Locutor;
Troféus
personalizados de 1º à 5º lugar para todas as categorias.

UN

Preço Total do Lote:
Quantidade
1,00

Preço Unit.
Máximo

12.000,00

Preço Total

12.000,00

12000,00

Preço Total do Lote:
Quantidade
Preço Unit.
Máximo

10.500,00

1,00

10.500,00

Preço Total
10500,00

4 – DAS OBRIGAÇÕES DA(S) CONTRATADA(S)
4.1 A(s) contratada(s) terá(ão) as seguintes obrigações:
I - Para o Lote 01:
a) cumprir com a prestação de serviços e fornecimento de todos os quesitos constantes deste Termo de Referência;
b) Responsabilizar-se por toda a montagem e desmontagem de estruturas provisórias constantes deste Termo de
Referência, com disponibilização de carregadores e com apresentação de ART – Anotação de Responsabilidade
Técnica.
c) responsabilizar-se a entregar o local do evento nas mesmas condições, responsabilizando-se por eventuais danos ao
patrimônio público.
d) Manter pessoal técnico para operação e funcionamento dos equipamentos de sonorização, iluminação e demais
estruturas durante os 03 (três) dias de evento.
e) responsabilizar-se pela montagem e desmontagem de espaços destinados a área vip e camarote na tenda principal,
durante a realização do evento promovido pelo Município.
f) responsabilizar-se pela montagem e desmontagem de no mínimo 03 (três) pontos de venda de bebidas na tenda
principal com ponto exclusivo para área vip e camarote;
h) responsabilizar-se pela montagem e desmontagem de no mínimo 03 (três) pontos de entrega de bebidas na tenda
principal com ponto exclusivo para área vip e camarote;

4.2 - A contratada não poderá cobrar ingressos para acesso ao Parque de Eventos e não terá direito a
nenhum tipo de exploração comercial no parque de eventos Municipal durante os 03 (três) dias do
evento.
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ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.º NumContrato – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
REF. PROCESSO N.º 36/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 31/2015

Termo de Contrato de Prestação de Serviços de
Terceiros, que celebram entre si o Município de Bituruna e
NomeContratado
O Município de Bituruna, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.º 81.648.859/0001-03, sito na Av. Dr.
Oscar Geyer, 489, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, senhor CLAUDINEI DE PAULA
CASTILHO, RG nº 5.873.746-1 SSP-PR, CPF/MF 990.881.699-34, a seguir denominada CONTRATANTE, e
NomeContratado, sito a EnderecoContratado, cidade de CidadeContratado- EstadoContratado, inscrita no CNPJ sob
n° CNPJContratado, neste ato representado por _________ RG n.º _________, CPF n.º __________ a seguir
denominada CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de
julho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do Processo n.º 36/2015 – PREGÃO
PRESENCIAL, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,
obrigações e responsabilidades das partes.
1.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - Prestação de serviços, pessoa jurídica, destinados à realização da 9º Festa do Vinho de Bituruna a ser realizada
nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2015, compreendo a locação de palco, sistema de sonorização, iluminação,
banheiros químicos, gerador de energia, arquibancada, tendas, serviços de seguranças e prova de motocross
conforme especificações contidas neste edital e de acordo com o Termo de Referência. conforme Processo n.º
36/2015 – PREGÃO PRESENCIAL.
2
CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 - Pela integral e satisfatória execução dos serviços indicados na Cláusula 01, a CONTRATADA receberá a
importância de até R$ ValorContrato ValorContratoExtenso.
2.2 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o serviço realizado, conforme conferência e o
aceite do Município de Bituruna, de acordo com as condições deste edital e as constantes da proposta vencedora,
mediante a apresentação da nota fiscal correspondente, devidamente certificada, de acordo com as demais exigências
administrativas em vigor.
2.3 - Os pagamentos decorrentes da execução do objeto desse instrumento correrão por conta dos recursos das
seguintes Dotações Orçamentárias:
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO
2.046.3390.39 - 1000 - 305/2015 - INCENTIVO AO TURISMO
2.4 – Para o faturamento deverá ser apresentado o seguinte:
a) Nota Fiscal, com discriminação dos serviços executados; período da execução e número da licitação.
3
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1 - Para viabilizar a execução dos trabalhos, o CONTRATANTE obriga-se a:
a) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nos valores, forma e prazos mencionados na Cláusula 02;
b) fornecer-lhe as informações disponíveis e necessárias à execução dos serviços objeto do presente contrato;
c) disponibilizar acesso aos locais necessários para execução contratual;
d) comunicar de imediato a CONTRATADA de eventuais irregularidades no desenvolvimento dos serviços prestados;
e) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, analisando e verificando o cumprimento das obrigações
contratuais;
f) designar formalmente um integrante de seu quadro de empregados, incumbido de acompanhar conjuntamente com
os designados pela CONTRATADA a execução deste Contrato;
g) cumprir com as obrigações constantes do Termo de Referência.
4
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA
4.1 - Sem prejuízo das demais obrigações constantes deste instrumento, a CONTRATADA deve:
a) responder pelas ações e omissões de seus fornecedores e prestadores de serviços e pessoas diretamente e
indiretamente empregadas pelos mesmos, assim como por ações e omissões de seus próprios diretores e empregados.
Nenhuma disposição deste Contrato criará uma relação contratual com qualquer fornecedor ou subcontratado e o
CONTRATANTE, para pagar ou fazer com que sejam pagos quaisquer dos referidos subcontratados;
b) manter o CONTRATANTE informado de todos os detalhes dos serviços objeto deste Contrato e elaborar relatórios
específicos, caso solicitado;
c) arcar com os custos decorrentes da utilização, na elaboração dos serviços prestados, de materiais e equipamentos
de segurança, dispositivos ou processos patenteados, devendo preservar, indenizar e manter o CONTRATANTE a salvo
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de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, resultante desta utilização;
d) arcar com o ônus de todas as obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias ou securitárias, devidas no Brasil,
incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato;
e) executar os serviços e cumprir suas obrigações com diligência, eficiência, racionalidade e economia, de acordo com
as técnicas e práticas atualizadas, reconhecidas e utilizadas pelo círculo profissional e acadêmico pertinente, e com a
legislação vigente;
f) agir, em relação a qualquer assunto referente ao presente Contrato, como assessora fiel da CONTRATANTE, e
resguardar os legítimos interesses desta em quaisquer contratos com terceiros;
g) não participar, direta ou indiretamente, de qualquer negócio ou atividade profissional que possa conflitar com as
atividades sob sua responsabilidade, nos termos deste Contrato;
h) arcar com as despesas fiscais, previdenciárias incidentes sobre a prestação dos serviços;
i) cumprir com as obrigações constantes do Termo de Referência.
4.3 – Não há vínculo empregatício, solidariedade e subsidariedade entre a CONTRATANTE e CONTRATADA por seguir
aos preceitos legais da lei 8.666/93 e alterações, art.70, 71.
5
CLÁUSULA QUINTA - PENALIDADES
5.1 - À CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas, alternativa ou cumulativamente, as
penalidades previstas no Capítulo IV da Lei 8.666/93, ou seja;
a) advertência;
b) multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato.
c) multa no valor de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor do Contrato, até o limite de 10% (dez por cento) em
caso de atraso injustificado na execução do Contrato. Uma vez atingido este valor máximo, o CONTRATANTE poderá
decidir pela rescisão do contrato;
d) multa de 10% (dez por cento) em caso de rescisão contratual por motivo de não cumprimento ou cumprimento
irregular das Cláusulas, especificações e prazos deste instrumento, cumulativa à aplicada em virtude da infração que
motivou a rescisão;
5.2 - As multas devidas pela CONTRATADA serão descontadas de quaisquer faturas apresentadas pela CONTRATADA
ou ainda, se necessário, cobradas judicialmente.
5.3 - As multas não terão o efeito compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
6
CLÁUSULA SEXTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO
6.1 - O presente contrato terá prazo de vigência até DataVencimento a contar desta data, sendo que o mesmo,
havendo interesse das partes, poderá ser prorrogado mediante termo aditivo, e podendo ser rescindido por qualquer
das partes mediante prévia comunicação expressa, com antecedência de 30 (trinta) dias.
7
CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO
7.1 - O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses e condições previstas
nos Artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93.
8
CLÁUSULA OITAVA - ORDEM DE PRECEDÊNCIA DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O CONTRATO
8.1 - Para efeito de interpretação deste contrato, no caso de divergência entre a proposta apresentada pela
CONTRATADA e a Lei 8.666/93 e suas alterações, prevalecerá o disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações;
9
CLÁUSULA NONA - CONFIDENCIALIDADE
9.1 - A CONTRATADA obriga-se a não divulgar qualquer informação que chegue ao seu conhecimento em razão da
execução deste Contrato, salvo com autorização expressa da CONTRATANTE.
10
CLÁUSULA DÉCIMA - COMUNICAÇÕES
10.1 - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas por escrito, e enviadas através de carta
registrada, telex, fax, a um dos seguintes endereços conforme o caso:
a) Prefeitura Municipal de Bituruna- Av Oscar Geyer, 489, fone/fax (0**42)-553-1222, CEP 84.640-000 em BiturunaParaná.
b) NomeContratado, EnderecoContratado, cidade de CidadeContratado - EstadoContratado.
11

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GESTÃO DO CONTRATO

11.1 - Para coordenar e supervisionar a execução deste Contrato, a CONTRATADA e CONTRATANTE, desde já
designam, cada uma, um técnico de nível superior, integrante dos respectivos quadros permanentes de pessoal,
conforme abaixo identificados:
Pela CONTRATADA:
Nome: _________
RG: ____________
CPF/MF: __________
Profissão: _______________________________
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Telefone(s): _____________________________
E-mail: _________________________________
Pela CONTRATANTE:
Nome: _________
RG: ____________
CPF/MF: __________
Profissão: _______________________________
Telefone(s): _____________________________
E-mail: _________________________________
PARÁGRAFO ÚNICO – No impedimento do técnico designado este será substituído por outro do mesmo nível, a
critério da parte, comunicando-se os demais contratantes.
12
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 - As alterações contratuais que se fizerem necessárias serão formalizadas em Termo Aditivo, não podendo as
comunicações expedidas nos termos da cláusula anterior modificar qualquer aspecto substancial deste Contrato.
12.2 - A Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, regerá a aplicação deste Contrato e a solução de litígios que,
eventualmente, dele possam resultar.
12.3 - O foro do presente Contrato será o da Comarca da Cidade de União da Vitória-PR., excluído qualquer outro,
ainda que privilegiado.
E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e para o mesmo efeito, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, CONTRATADA e
testemunhas.

Bituruna, DataExtensoAssinatura.

CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

NomeContratado
CONTRATADA

Testemunha
(CI / CPF / endereço)
__________________________

Testemunha
(CI / CPF / endereço)
__________________________

