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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO 
DE PALCOS,ILUMINAÇÃO,GERADOR E SOM DE MEDIO PORTE PARA O 
MUNICÍPIO DE RIO DOCE 

1 - PREÂMBULO 

1.1. O Município de Rio Doce/MG, com endereço à Rua Antônio da Conceição Saraiva, 
nº 19, CNPJ nº 18.316.265/0001-69, isento de inscrição estadual, através de seu 
Pregoeiro e equipe de Apoio, torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 
032/2023 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2023, do tipo MENOR 
PREÇO ITEM regido pela Lei Federal n.º 10.520/2002 e Lei Federal n.º 8.666, de 21 
junho de 1.993, atualizada pelas Leis Federais n.º 8.883, de 08 de junho de 1994, de n.º 
9.032, de 28 de abril de 1995, de n.º 9.648, de 27 de maio de 1998 e de n.º 9.854, de 27 
de outubro de 1999 e Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelas 
demais condições fixadas neste edital. 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 032/2023 
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2023 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023 

 
CREDENCIAMENTO E ENTREGA ENVELOPES 

DATA: 25/04/2023 - HORÁRIO: 08:30h às 08:50h. 
 

ABERTURA DA SESSÃO 
DATA: 25/04/2023 - HORÁRIO: 09:00h. 

 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Rio Doce/MG – Rua Antônio da Conceição 

Saraiva – 19 – Centro – Rio Doce/MG. 
 

RETIRADA DO EDITAL 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE - COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES - TEL: (31) 3883-5242/5235, ramal 0507 

EMAIL: licitacao@riodoce.mg.gov.br 
SITE: www.riodoce.mg.gov.br 

1.2. Esta licitação será do tipo MENOR PREÇO ITEM. 

1.3. Os trabalhos serão conduzidos pelo (a) Sr (a). Pregoeiro e pela Equipe de Apoio, 
integrada por servidores municipais, designados através de Decreto próprio anexado 
aos autos do procedimento (Decreto nº 2.341/2023).. 

1.4. BASE LEGAL: 

1.4.1. Tratando-se de fornecimento ou serviços comuns, com definição dada pelo 
parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 10.520/2002, a licitação se processará pela 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, adotando-se como critério de 
julgamento o MENOR PREÇO ITEM. 

1.4.2. O procedimento licitatório será regido pela Lei Federal nº 10.520/2002 e, de 
forma subsidiária, pelas normas contidas na Lei Geral de Licitações (Lei Federal 
nº 8.666/1993) e suas alterações posteriores, especialmente o art. 15 e pela Lei 

http://www.riodoce.mg.gov.br/
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Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 

1.5. Os licitantes, desde que regularmente estabelecidos no país, com ramo de atividade 
pertinente ao objeto licitado e que satisfaçam as condições do presente edital e anexos; 
e apresentem a documentação relacionada no item “HABILITAÇÃO”, deverão 
apresentar até a data e horário estabelecidos os seguintes documentos: 

a) ENVELOPE 1 - Proposta de Preços: em uma via, no original, conforme 
instruções contidas no item PROPOSTA DE PREÇOS, deste Edital; 

b) ENVELOPE 2 - Documentos de Habilitação: em uma via, no original ou em 
cópia autenticada, conforme instruções contidas no item DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO, deste Edital; 

1.5.1. A documentação relacionada no item anterior deverá ser entregue no local, até o 
dia e horário, citados à seguir: 

1.5.1.1. LOCAL: Departamento de Licitação - Prefeitura Municipal de Rio 
Doce/MG, situada à Rua Antônio da Conceição Saraiva – 19 – Centro – 
Rio Doce/MG. 

1.5.1.2. DATA: 25/04/2023. 

1.5.1.3. HORÁRIO: 08:30h às 08:50h. 

1.5.2. A sessão de abertura dos envelopes acontecerá no dia, horário e local 
especificados abaixo: 

1.5.2.1. LOCAL: Prefeitura Municipal de Rio Doce/MG, situada à Rua 
Antônio da Conceição Saraiva – 19 – Centro – Rio Doce/MG. 

1.5.2.2. DATA: 25/04/2023. 

1.5.2.3. HORÁRIO: 09:00h. 

1.5.3. Os envelopes deverão ser indevassáveis e hermeticamente fechados. 

1.5.4. A Prefeitura Municipal de Rio Doce, não se responsabilizará por envelopes de 
“Documentos de Habilitação” e “Proposta de Preços” que não forem entregues 
no Local indicado no item 1.5.1.1 e 1.5.2.1. até a data e horário definidos neste 
Edital. 

1.5.5. Os envelopes de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE 
PREÇOS, serão recebidos e protocolados no Local indicado no item 1.5.1.1 e 
1.5.2.1, dentro do prazo legal. 

1.5.6. Após o recebimento dos envelopes, não serão permitidas alterações em 
quaisquer dos envelopes ou seus conteúdos, sob pena de impedimento de 
participação no certame. 

2. DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto deste certame a  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL LOCAÇÃO DE PALCOS,ILUMINAÇÃO,GERADOR E SOM 
DE MEDIO PORTE PARA O MUNICÍPIO DE RIO DOCE, conforme anexos: 

- Anexo I – Termo de Referência; 

- Anexo I-A - Formulário Padrão de Proposta; 

- Anexo II - Declaração de Inexistência de Impedimento; 

- Anexo III - Carta de Credenciamento; 

- Anexo IV – Modelo de Enquadramento de Microempresas (ME) e Empresas de 
Pequeno Porte (EPP) 

http://www.riodoce.mg.gov.br/
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- Anexo V - Declaração Superveniência de Fato Impeditivo/cumprimento art. 7º, 
XXXIII, CR/88. 

- Anexo VI – Minuta de Ata de Registro de Preços. 

- Anexo VII – Minuta de Contrato. 

3. LOCAL REQUISITANTE 

3.1. Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 
objeto desta licitação, desde que estejam regularmente estabelecidas no país e que 
satisfaçam as condições do presente edital e anexos; e apresentem a documentação 
relacionada no item “HABILITAÇÃO”. 

4.1.1. Nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 2006, e 
em razão do valor estimado dos itens 01, 02, 03, 04  serem inferiores a R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais), somente poderão participar destes itens 
pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação e que se 
enquadrem no conceito legal de microempresa e empresa de pequeno 
porte. Nos demais itens a concorrência será ampla, sendo autorizada a 
participação de empresas de qualquer porte, visto que o valor estimado 
dos itens são superiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

4.2. Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, recuperação judicial, nem aqueles que tenham sido 
declarados inidôneos para licitar ou contratar, ou que contenham contratos suspensos 
com a Administração Pública, em quaisquer das esferas da Federação. 

4.3. A não observância das vedações do item 4.2 é de inteira responsabilidade da licitante 
que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

4.4. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, ou da execução dos 
serviços a eles necessários: 

4.4.1. Servidor ou ocupante de cargo comissionado/confiança da Prefeitura Municipal 
de Rio Doce; 

4.4.2. A restrição do item 4.4.1 se estende aos membros da Comissão de Licitações, 
equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Rio Doce. 

4.5. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório, salvo se houver impugnação ao edital na forma e 
prazos estabelecido pela Lei 10520/02 e Lei 8666/93. 

4.6. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 
proponentes. 

5. CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 

5.1. Do credenciamento: 

CREDENCIAMENTO E ENTREGA ENVELOPES 
DATA: 25/04/2023 - HORÁRIO: 08:30h às 08:50h 

 
ABERTURA SESSÃO PREGÃO 

DATA: 25/04/2023 - HORÁRIO: 09:00h. 
 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Rio Doce/MG – Rua Antônio da Conceição Saraiva – 

http://www.riodoce.mg.gov.br/


 

______________________________________________________________________________________________ 
Rua Antônio da Conceição Saraiva – 19 – Centro – Rio Doce/MG – CEP- 35442-000 – CNPJ: 18.316.265/0001-69  

Telefone: (31) 3883 5235/5242/5438 – Site: www.riodoce.mg.gov.br 

MUNICÍPIO DE RIO DOCE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

19 – Centro – Rio Doce/MG 

5.2. A empresa proponente deverá comparecer para credenciamento junto ao pregoeiro, 
através de um representante ou procurador, entregando ao Pregoeiro os seguintes 
documentos: 

5.2.1. Tratando-se do representante legal, deverão ser entregues ao Pregoeiro os 
documentos de constituição da pessoa jurídica, ou seja, estatuto ou contrato 
social ou outro instrumento de registro comercial, ou no caso do último extrato 
consolidado, acompanhados da última alteração, nos quais estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos, assumir obrigações em nome da empresa, e 
ainda, cópia de documento de identidade com foto e número de cadastro de 
pessoa física (CPF) do representante legal; 

5.2.2. Tratando-se de procurador deverá ser entregue ao Pregoeiro, o instrumento de 
procuração público ou particular, hipótese que deverá estar com firma 
reconhecida, com poderes específicos para formular lances, negociar preço, 
interpor recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; ou 
documento que o credencie a participar deste certame conforme modelo 
constante no Anexo III (com firma reconhecida em cartório); acompanhado da 
exibição dos documentos de constituição da pessoa jurídica, ou seja, estatuto ou 
contrato social ou outro instrumento de registro comercial, ou no caso do 
último extrato consolidado, acompanhados da última alteração, que comprove 
os poderes do mandante para a outorga, e ainda, cópia de documento de 
identidade com foto e número de cadastro de pessoa física (CPF) do procurador; 

5.2.3. Os documentos de constituição da pessoa jurídica de que trata o item 5.2.1, bem 
como os demais documentos de identificação do representante legal ou 
procurador, deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente, ou ainda podendo ser autenticados 
pelo pregoeiro no ato da sessão, mediante cotejo da cópia com o original, salvo 
os documentos de habilitação, que deverão ser realizados na forma do 5.8.8. 

5.2.4. Caso a empresa proponente compareça através de seu representante legal, fica 
dispensada de apresentar o documento previsto no Anexo III, devendo fazer 
prova de sua condição de representante legal da empresa através de apresentação 
de cópia autenticada (ou cópia acompanhada do original, para conferência) do 
contrato social ou instrumento de constituição da pessoa jurídica que deverá ser 
entregue ao Pregoeiro. 

5.2.5. Envelope nº 1- Proposta de Preço: lacrado, contendo a proposta de preços. 

5.2.6. Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação: lacrado, contendo a 
documentação exigida neste edital. 

5.2.7. A licitante deve ainda apresentar uma declaração dando ciência de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação (Anexo II), conforme preceitua o inciso 
VII do art. 4° da lei 10.520/2002, podendo ser apresentada alternativamente 
junto à proposta, nos termos do item 6.2. 

5.3. A ausência de credenciamento não constituirá motivo de inabilitação do proponente 
ou desclassificação de sua proposta; concorrendo, neste caso, apenas com o valor 
constante em sua proposta. 

5.3.1. Na ausência do credenciamento, o proponente ficará sem representante na 
sessão pública de processamento do Pregão, não podendo fazer consignar em 
ata suas observações, dar lances, expressar intenção de recorrer, bem como 
praticar os demais atos de um mandatário. 

5.3.2. A ausência de representante legal da licitante também acarretará a perda do 
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direito de interposição de recurso com relação aos atos praticados durante a 
sessão em que não estiver presente o referido representante. 

5.3.3. Não serão admitidos mais de um representante por empresa nem um único 
representante para mais de uma empresa. 

5.3.4. A apresentação, no momento do credenciamento, de quaisquer dos documentos 
exigidos e descritos no credenciamento, inclusive do item 5.4, desobriga a 
licitante a apresentá-lo novamente no rol dos documentos destinados à 
habilitação (Envelope nº 2).  

5.4. MICRO EMPRESAS - ME, OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP: 

5.4.1. Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, 
os representantes de Microempresas – ME, e Empresas de Pequeno Porte – 
EPP, deverão apresentar qualquer dos documentos indicados nos itens 5.4.1.1 a 
5.4.1.3 e, ainda, deverá apresentar a declaração constante do item 5.4.2, devendo 
ser observado que os documentos deverão ser apresentados NO MOMENTO 
DO CREDENCIAMENTO, SOB PENA DE PRECLUSÃO do exercício 
dos direitos e prerrogativas da LC123/06: 

5.4.1.1. Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da 
sede da licitante, comprovando a condição de microempresa ou empresa 
de pequeno porte, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias; 
ou 

5.4.1.2. Prova de deferimento do pedido de opção pelo Simples Nacional; ou 

5.4.1.3. Balanço de Resultado Econômico (Demonstração do Resultado do 
Exercício – DRE) referente ao exercício de 2021, autenticado na 
forma da lei. 

5.4.1.3.1. No caso de pessoa jurídica que iniciou suas atividades no 
exercício corrente, deverá apresentar o respectivo Balanço de 
Abertura, registrado no órgão competente do Estado em que 
tiver sua sede e Balancete apurado até o mês anterior à 
realização desse procedimento licitatório. 

5.4.2. Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006, afirmando ainda que não se enquadram em 
nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 
123/2006, conforme modelo constante do Anexo IV deste edital.  

5.4.2.1. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como 
microempresa ou empresa de pequeno porte é única e exclusiva do 
licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que 
possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

5.5. Aberta à sessão, os interessados e seus representantes deverão estar devidamente 
credenciados, apresentando para tanto os documentos de que tratam os itens 5.2.1 e 
5.2.2. 

5.6. Os documentos de credenciamento deverão ser apresentados fora dos Envelopes nº. 
01 e 02. 

5.7. Da entrega de documentação e propostas: 

5.7.1. A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração de sua 
proposta. A Prefeitura Municipal de Rio Doce não será responsável por nenhum 
desses custos, independentemente do desenvolvimento e do resultado do 
processo licitatório. 

http://www.riodoce.mg.gov.br/
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5.7.2. Os envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta de preços 
poderão ser enviados pelo Correio ou entregues no local e endereço constante 
do Preâmbulo, ou poderão ser entregues no local, na data e na hora fixados 
neste Edital, através de representante legal da empresa ou representante 
constituído, através de carta de credenciamento (modelo constante do edital). 

5.7.3. É de inteira responsabilidade da empresa interessada, no caso de remessa da 
documentação por via postal, que os documentos estejam no destino até o limite 
da data e horário estabelecidos neste Edital, sob pena de desconsideração dos 
que forem entregues após este limite. 

5.7.4. As licitantes deverão apresentar, até a data e horário previstos no preâmbulo 
deste Edital, dois envelopes separados e devidamente lacrados, contendo, no 
ENVELOPE Nº 01, a sua PROPOSTA DE PREÇOS e, no ENVELOPE Nº 
02, a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, sendo que, ambos os 
envelopes deverão conter, na parte externa, além da sua RAZÃO SOCIAL, 
CNPJ, ENDEREÇO e TELEFONE, e os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 01 
"PROPOSTA DE PREÇOS” 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023 

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 25/04/2023 - 09:00h 
 

RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE 

 
ENVELOPE N° 02 

"DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023 

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 25/04/2023 - 09:00h 
 

RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE 

5.7.5. É obrigatória a assinatura do representante legal da licitante ou de seu 
procurador, nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e na PROPOSTA DE 
PREÇOS, quando se fizer presente na Sessão de Abertura. 

5.7.6. Após o horário estabelecido neste Edital, nenhuma proposta ou documento será 
recebido. 

5.7.7. No horário fixado no preâmbulo deste Edital, na sala de licitações do endereço 
acima mencionado, após a entrega dos envelopes e o credenciamento dos 
representantes, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio darão início à abertura dos 
mesmos. 

5.7.8. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia 
acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da 
Equipe de Apoio, até 30 (trinta) minutos antes do início da sessão. 

6. PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE N.º 01) 

6.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá atender as normas deste Edital, elaborada de 
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acordo com o modelo - Anexo IA - do presente Edital e conter a especificação do 
objeto oferecido, rigorosamente de acordo com as exigências constantes neste edital e 
anexos, de forma clara e detalhada, não sendo admitido propostas alternativas, 
atendendo aos seguintes requisitos: 

6.1.1. ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da proponente ou 
em papel comum com a impressão/aposição do carimbo de CNPJ da 
proponente ou no anexo que compõe este edital. Deve ser redigida com clareza, 
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as 
folhas e assinada a última folha por seu representante legal; 

6.1.2. indicar nome ou razão social da proponente e CNPJ, o número deste processo e 
pregão, o endereço completo da proponente, telefone, fax e endereço eletrônico 
(se houver) - bem como o número de sua conta corrente, o nome do banco e a 
respectiva agência onde deseja receber os seus créditos; 

6.1.3. a proposta será considerada válida por pelo menos 60 (sessenta) dias corridos, 
contados a partir da data da apresentação dos envelopes. 

6.1.4. nas propostas ainda devem constar preço unitário e total proposto para o objeto 
ofertado, expresso em reais, em números com apenas duas casas decimais, 
após a vírgula, junto aos quais considerar-se-ão inclusas todas e quaisquer 
despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes, encargos de 
qualquer natureza). 

6.1.5. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste 
será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a 
licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 

6.2. Deverá o Licitante apresentar junto a Proposta de Preços especificada no item 6.1, a 
Declaração de inexistência de impedimento à habilitação, conforme Anexo II, 
dispensada sua apresentação quando já apresentada na fase de credenciamento; 

6.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.4. O valor oferecido pelos proponentes não poderá ser superior ao valor de referência 
indicado pela Prefeitura Municipal de Rio Doce, no anexo I, sob pena de 
desclassificação da proposta. 

6.5. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, 
quaisquer das disposições deste Edital, que sejam omissas ou que apresentem 
irregularidades insanáveis, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, 
presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou acima do valor de 
referência. 

6.6. Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços ou 
vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes. 

6.7. O licitante não poderá apresentar mais de uma proposta. 

6.8. Não será aceita proposta que contenha rasuras e/ou emendas. 

6.9. Todas as tarefas e/ou fornecimentos descritos neste Edital, não serão objeto de 
pagamento específico, devendo seus custos estarem integralmente contidos nos 
valores ofertados pela proponente. 

6.10. A simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de todas as 
condições estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de 
todas as exigências nela contidas. 
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6.11. A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao 
pregoeiro, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

7. HABILITAÇÃO – (ENVELOPE N.º 2) 

7.1. Para habilitar-se, a proponente deverá apresentar, no envelope nº 02 - 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os documentos abaixo discriminados, em 01 
(uma) via, em cópias autenticadas por meio cartorial, ou autenticação pelo Pregoeiro 
ou Equipe de Apoio, nos termos do item 5.7.8, obrigando-se a proponente a fornecer 
à Comissão Julgadora os originais correspondentes em qualquer época que lhes forem 
solicitados. 

7.1.1. Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, e nem 
documentos com prazo de validade vencido, salvo nas hipóteses previstas na Lei 
Complementar nº 123/2006. 

7.1.2. Os documentos, devidamente numerados, deverão ser entregues encadernados 
ou fixos em pasta própria, não devendo ser apresentados soltos. O 
descumprimento dessa exigência não será motivo de inabilitação do proponente, 
mas isso poderá atrasar e dificultar a análise dos documentos da sociedade. 

7.1.3. Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, 
evitando-se duplicidade e a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 

7.1.4. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro do prazo 
de validade. 

7.1.4.1. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 
90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão, exceto o 
comprovante de inscrição no CNPJ, e documentos constantes no item 
7.2.1.1 ao item 7.2.1.4, que não estão sujeitos a prazo de validade. 

7.1.5. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante: 

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; 

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente 
emitidos apenas em nome da matriz; 

c) Se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão 
ser apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente. 

7.1.6. Na análise dos documentos de habilitação, também serão observadas as 
disposições contidas na Lei Complementar nº 123/2006. 

7.1.7. Os licitantes deverão apresentar dentro do envelope de habilitação os 
documentos especificados no item 7.2 e itens subsequentes a seguir: 

7.2. Para efeito de habilitação no presente certame, o licitante - pessoa jurídica - deverá 
apresentar: 

7.2.1. Habilitação Jurídica: 

7.2.1.1. registro comercial, no caso de empresa individual ou; 

7.2.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade comercial e, 
no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição 
de seus administradores ou; 
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7.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada 
de prova da diretoria em exercício ou; 

7.2.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 

7.2.1.5. Declaração conforme anexo V; 

7.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

7.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação 
Cadastral. 

7.2.2.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS - 
CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

7.2.2.3. Prova de Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, incluindo-se as 
contribuições previdenciárias, na forma da Portaria Conjunta 
RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014, alterada pela Portaria 
Conjunta RFB/PGFN n° 1751, de 2 de outubro de 2014. 

7.2.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de 
Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em 
que estiver situada a sede do licitante. 

7.2.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede do licitante. 

7.2.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no. 5.452, de 1o de maio 
de 1943, conforme estabelecido pela Lei n°. 12.440/2011. 

7.2.3. Qualificação econômico-financeira: 

7.2.3.1. Certidão negativa de falência, concordata ou Recuperação Judicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não 
superior a 90 (noventa) dias da data limite para recebimento das 
propostas. 

7.2.3.1.1. Será admitida, em atendimento ao item 7.4.1 do presente 
Edital, a Certidão Negativa Cível ou a Certidão Negativa 
Específica de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, 
expedida pelo sistema eletrônico do Tribunal de Justiça da 
sede da pessoa jurídica, com data não superior a 90 (noventa) 
dias da data limite para recebimento das propostas. 

7.2.4. Qualificação técnica: 

7.2.4.1. Deverá ser apresentado no mínimo 01 Atestado de Capacidade 
Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
constando a descrição dos serviços prestados pelo licitante, 
comprovando que o licitante presta ou prestou serviços conforme 
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demonstrado no quadro abaixo: 

Itens/Serviços Serviços Desempenhados  

Itens 01 - Serviços de iluminação de 
pequeno porte 

Comprovação da execução de serviços de 
iluminação de pequeno porte. Deverá ser 
comprovado que o licitante executou 
serviços com características e 
compatibilidade com a relação de 
equipamentos e materiais exigidas para os 
respectivos itens. 

Itens 02, 03- Serviços de locação de 
palco  

Comprovação da execução de serviços de 
locação de palcos, nos respectivos 
tamanhos de cada item que a empresa 
pretende concorrer ou tamanho superior.  

Itens 04-  praticável Comprovação da execução de serviços de 
locação de praticável, referente ao item que 
o licitante apresentar proposta (Ex: 
apresentou proposta para locação de 
praticável, tem que apresentar atestado 
comprovando a execução de serviços de 
locação) 

Item 05 e 06 - Serviços de locação de 
grupo gerador 

Comprovação da execução de serviços de 
grupo gerador com potência igual ou 
superior a potência exigida 

Item 7- Sonorização de médio porte  Comprovação da execução de serviços de 
sonorização de pequeno porte, médio porte 
grande porte. Deverá ser comprovado que 
o licitante executou serviços com 
características e compatibilidade com a 
relação de equipamentos e materiais 
exigidas para os respectivos itens 

 

7.2.4.2. A exigência do referido atestado tem como objetivo a comprovação de 
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características do objeto deste pregão, e serve para comprovar que sua 
empresa tem competência e perícia para cumprir o objeto do edital. 
Ainda comprova que o licitante possui experiência anterior na execução 
de atividade de mesmas características do objeto que está sendo 
disputado na licitação, e também serve para demonstrar que a empresa 
é mesmo do ramo pertinente ao objeto, conforme previsto no art. 30, 
II, § 4° da Lei 8.666/93. 

7.3. Os documentos de que tratam este capítulo deverão, quando for o caso, estar em plena 
validade na data fixada para a apresentação dos envelopes e serem apresentados em 
original ou cópia autenticada. 

7.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou autenticados pelo 
pregoeiro no ato da sessão, mediante cotejo da cópia com o original. 

7.5. A Comissão Permanente de Licitações poderá diligenciar por meio de consulta direta 
aos sites dos órgãos expedidores na Internet, a veracidade de documentos obtidos por 
mídia eletrônica. 

7.6. O licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial 
(domicílio) da empresa, desde que apresente os documentos correspondentes ao 
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estabelecimento que pretenda contratar, sendo vedada a mesclagem de documentos de 
estabelecimentos diversos, exceto nas hipóteses legais em que comprovadamente os 
documentos de habilitação somente sejam expedidos em nome da Matriz; 

7.7. Os envelopes contendo os documentos de habilitação somente serão abertos após o 
encerramento da fase de lances de todos os itens da planilha. 

8. DA SESSÃO DO PREGÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. No dia, horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento 
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 
certame, através da apresentação dos documentos previstos no item 5 – 
“Credenciamento”. 

8.1.1. Caberá aos licitantes devidamente credenciados e demais presentes à observância 
das normas de convivência e disciplinares da sessão, sob pena de ser convidado 
a retirar-se da sessão: 

8.1.1.1. É expressamente proibida a utilização de meios de comunicação durante 
a sessão, salvo quando expressamente autorizado pelo Pregoeiro, em 
situações em que não haja prejuízo para o andamento da Sessão.  

8.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro, em 
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

8.2.1. Abertos os envelopes que as contiverem, as propostas serão rubricadas por 
todos os representantes credenciados dos licitantes presentes ao ato e pela 
Equipe de Apoio.  

8.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital, ou 
que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 

c) As propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, 
preços simbólicos ou irrisórios ou com valor zero; 

d) A empresa que não tiver apresentada a Declaração de inexistência de impedimento 
à habilitação, conforme Anexo II, no credenciamento, nos termos do item 5.2.7 
e/ou junto com a proposta, nos termos do item 6.2. 

8.3.1. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes. 

8.4. Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o menor preço ITEM. 

8.5. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 

a) seleção da proposta das empresas ME ou EPP, que não se enquadre na 
exceção contida no item 4.1.1, de menor preço e das demais com preços até 
10% (dez por cento) superiores ao menor preço válido. 

b) não havendo preços na condição definida na alínea anterior, e visando a 
economia processual, em atendimento ao item 4.1.1, serão aplicadas a exceção 
contida nestes dispositivos, admitindo em caráter excepcional, propostas das 
empresas que não são ME ou EPP, hipótese que são garantidos os direitos da 
ME ou EPP, quanto ao julgamento constante no item 8.9. 

c) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida nas alíneas 
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anteriores, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores 
preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão 
admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 
licitantes. 

8.5.1. A classificação se dará pela ordem crescente dos preços propostos, 
prevalecendo, no caso de empate, exclusivamente o critério adotado nos 
termos do § 2º, do Art. 45, da Lei 8.666/93. 

8.6. Em seguida, o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de 
forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor a proposta classificada 
de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

8.7. Os lances serão formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 
de menor preço. 

8.7.1. As rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem necessárias, 
tendo como máximo o período de 10 (dez) minutos para a conclusão dos 
lances verbais de cada lote/item. A critério do pregoeiro, o referido período 
poderá ser prorrogado. 

8.7.2. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, 
de forma a definir a sequência dos lances ulteriores. 

8.7.3. O lance inicial ofertado deverá sempre cobrir o valor da proposta de menor 
preço; e a partir de então o lance de menor valor da rodada em andamento ou 
precedente, conforme o caso. 

8.7.3.1. O valor de redução entre os lances será definido pelo Pregoeiro e 
participantes, conforme o caso. 

8.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances. 

8.9. No julgamento das propostas, o Pregoeiro concederá o tratamento diferenciado à 
microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006, observado especialmente: 

8.9.1. O Pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, melhor 
classificada, dentre aquelas cujo valor cotado, seja igual ou superior até 10% 
(dez por cento) do valor da proposta classificada em primeiro lugar, para que 
apresente preço inferior ao da proposta classificada em primeiro lugar, no 
prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência, 
nos termos do §3º, art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.9.1.1. Havendo empate em valores iguais entre as microempresas ou 
empresas de pequeno porte empatadas na forma do item 8.9.1, será 
feito sorteio entre elas para escolher a que terá direito de apresentar 
novo lance nos mesmos termos da alínea anterior. 

8.9.1.2. O prazo de 5 (cinco) minutos referido no item 8.9.1 será marcado por 
relógio do Pregoeiro e a contagem iniciará a partir da abertura do 
prazo que será declarada em viva voz pelo Pregoeiro ao licitante. 

8.9.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta 
classificada em primeiro lugar, será convocada para o exercício do direito de 
preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e 
empresas de pequeno porte, cujo valor da proposta, se enquadre nas condições 
abaixo: 

8.9.3. Caso a licitante da proposta classificada em primeiro lugar, seja microempresa 
ou empresa de pequeno porte, nos termos do item 8.9.1.1 e 8.9.1.2, não será 
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assegurado o direito de preferência citado, passando-se, desde logo, à 
negociação do preço; 

8.10. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, 
decidindo motivadamente a respeito. 

8.11. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias 
do licitante que a tiver formulado, observadas as disposições contidas na Lei 
Complementar n° 123/06, atualizada pela Lei Complementar n° 147/2016. 

8.11.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitação somente serão abertos 
após o encerramento da fase de lances de todos os itens da planilha. 

8.12. Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias, será declarado pelo 
Pregoeiro o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item/lote do 
pregão objeto deste Edital. 

8.13. Não sendo aceitável o preço, ao Pregoeiro é facultado abrir negociações bilaterais 
com a empresa classificada em primeiro lugar objetivando uma proposta que se 
configure de interesse da Prefeitura Municipal de Rio Doce. 

8.14. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, 
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as 
exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o 
objeto deste Edital. 

8.15. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implica 
na sua exclusão da fase dos lances verbais, mantendo, entretanto, o preço da 
proposta escrita para efeito de ordenação das propostas ou do último valor dado 
como lance. 

8.16. A desistência dos lances ofertados sujeita o seu proponente às penalidades cabíveis. 

8.17. O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos das demais licitantes, pelo prazo 
de 10 (dez) dias após a formalização do contrato, devendo as empresas retirá-los 
após este período, mediante recibo no processo, sob pena de inutilização dos 
mesmos. 

8.18. Em qualquer fase da licitação, poderá o Pregoeiro ou Equipe de Apoio promover 
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, desde 
que tais providências não importem em apresentação de novos documentos, que 
deveriam estar inseridos nos invólucros nº 01 ou 02. 

8.19. O Pregoeiro, equipe de apoio terá autoridade bastante para proceder a correções 
simples de cálculos (soma, diminuição, multiplicação e divisão). 

8.19.1. O preço total resultante da revisão, caso ocorra, processada na forma deste 
item, será considerado como o VALOR PROPOSTO, para efeito da presente 
Licitação. 

8.19.2. Caso o proponente não aceite a correção dos erros e os mesmos 
comprometam a perfeita identificação do valo proposto, a sua proposta será 
desclassificada. 

8.20. No caso de preços unitários discrepantes em sua grafia numérica e em seu extenso, 
será considerado como o correto o valor grafado por extenso, ressalvada a hipótese 
de a discrepância ter sido mero erro formal, comprovado pelo resultado da 
multiplicação do valor desse preço unitário pela respectiva quantidade. 

8.21. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, ao final assinada pelo Pregoeiro e 
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licitantes presentes, facultada a assinatura dos membros da equipe de apoio e 
ouvintes, na qual serão registrados todos os fatos relevantes da sessão. 

8.22. A adjudicação do objeto obedecerá à estrita ordem de classificação e será praticada 
pelo pregoeiro na própria ata de reunião, caso os licitantes não manifestem a 
intenção de apresentarem recursos. 

9. IMPUGNAÇÃO E RECURSOS 

9.1. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: 
licitacao@riodoce.mg.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada (das 08h às 11h e 
13h às 16h em dias úteis de funcionamento da Prefeitura Municipal de Rio Doce) no 
endereço: Rua Antônio da Conceição Saraiva, nº 19, Bairro Centro, Município de Rio 
Doce, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.442-000. 

9.1.1. A impugnação deverá ser realizada em até 03 (três) dias úteis antes da data 
designada para a abertura da sessão pública, sendo que que qualquer pessoa 
poderá impugnar este Edital. 

9.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 
a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 
(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 

9.3. O licitante poderá apresentar as razões do recurso na sessão do Pregão, as quais serão 
reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes desde logo 
intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis contados da sessão, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

9.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro à vencedora. 

9.4.1. A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são 
pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.5. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas na forma prevista no 
item 9.1, com identificação de seu subscritor: 

9.5.1. A Prefeitura Municipal de Rio Doce não se responsabilizará por razões, 
contrarrazões e memoriais de recursos e impugnações endereçados via postal ou 
por outras formas, entregues em locais diversos, ou que não observem os itens 
9.1.1 e 9.5 e subitens, e que, por isso, não sejam apresentados na forma e prazo 
legais. 

9.6. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o respectivo 
prazo legal, e/ou subscrito por representante que não comprove poder de 
representação legal.  

9.7. O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre em dias 
úteis. 

9.8. A falta de apresentação de razões, mencionadas no subitem 9.3, importará a 
decadência do direito de recurso, culminando com a adjudicação do objeto do certame 
à licitante vencedora. 

9.9. O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

9.10. Qualquer recurso de impugnação contra a decisão do pregoeiro terá efeito 
suspensivo. 

http://www.riodoce.mg.gov.br/
mailto:licitacao@riodoce.mg.gov.br


 

______________________________________________________________________________________________ 
Rua Antônio da Conceição Saraiva – 19 – Centro – Rio Doce/MG – CEP- 35442-000 – CNPJ: 18.316.265/0001-69  

Telefone: (31) 3883 5235/5242/5438 – Site: www.riodoce.mg.gov.br 

MUNICÍPIO DE RIO DOCE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

9.11. Serão estritamente respeitados os ritos e os trâmites recursais estabelecidos na Lei 
Federal nº 10.520/02, Lei Federal n° 8.666/1993 e legislação correlata em vigor.  

9.12. A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento a 
todos os licitantes por meio de publicação nos termos do item 18.14. 

10. PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTO 

10.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo I 
este Edital. 

11. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

11.1. A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros constantes do incido 
19.13 deste Edital. 

12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e o número 
de fornecedores a terem seus preços registrados, a Prefeitura Municipal convocará os 
proponentes classificados para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do 
recebimento da convocação, assinar a Ata de Registro de Preços – Anexo VI, sob 
pena de decair do direito a ter seu preço registrado, na forma do art. 81 da Lei 
8.666/93. 

12.1.1. O prazo fixado no item anterior poderá ser prorrogado, desde que a 
solicitação seja apresentada durante o transcurso do interstício inicial, caso 
ocorra motivo justo e aceito pelo setor de Licitações. 

12.2. Se os licitantes adjudicatários, convocados dentro do prazo de validade de suas 
propostas, deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo 
com justificativa aceita pelo setor de licitações, o (a) Pregoeiro (a), examinará as 
propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de 
classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, 
negociar o preço. 

12.3. A ARP terá validade de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura. 

12.4. A ARP não obriga a Prefeitura Municipal a celebrar o contrato ou emitir a nota de 
empenho, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, 
obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, os 
beneficiários do registro terão preferência. 

12.5. O setor de licitações avaliará o mercado constantemente, promovendo, se necessário, 
negociações ao ajustamento do preço.  

12.6. Se o preço inicialmente registrado se tornar superior ao praticado no mercado, o 
setor negociará com o fornecedor sua redução, caso contrário o signatário da Ata 
poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro do seu preço, devendo 
anexar ao requerimento documentação comprobatória. 

12.7. O fornecedor poderá requerer à Prefeitura Municipal, por escrito, o cancelamento do 
registro, se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado ou por outro motivo 
superveniente, devendo apresentar documentação comprobatória do fato alegado, 
ressalvada a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da alínea 
“d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93. 

12.7.1. Nessa hipótese, ocorrendo o cancelamento, o fornecedor ficará exonerado da 
aplicação de penalidade. 

12.8. Cancelados os registros, a Prefeitura Municipal poderá convocar os demais 
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fornecedores, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação. 

12.8.1. Não havendo êxito nas negociações, e não existindo mais preços registrados, 
a Prefeitura Municipal procederá à revogação da ARP, relativamente ao 
lote/item que restar frustrado. 

12.9. A Prefeitura Municipal realizará o controle dos serviços executados, qualitativa e 
quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite estimado para a 
contratação. 

12.10. Da Adesão em Ata de Registro de Preços 

12.10.1. Poderá ser admitida, a critério do órgão gerenciador e detentor do preço 
registrado, a adesão de órgãos ou entidades não participantes até o dobro do 
quantitativo registrado na ata de registro de preços. 

12.10.2. Poderá ser admitida, a critério do órgão gerenciador e detentor do preço 
registrado, a adesão de órgãos ou entidades não participantes até o dobro do 
quantitativo registrado na ata de registro de preços. 

13. TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE, 
FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA 

13.1. O prazo de vigência do contrato, caso venha a ser firmado, estará vinculado à 
vigência dos créditos orçamentários a ele vinculados, podendo ser prorrogada na 
forma do art. 57, inciso I da Lei n° 8.666/93. 

13.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, 
a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da 
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 
(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 
Administração. 

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

13.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 
ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

13.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 
anexos; 

13.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

14. DO REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

14.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo I este Edital. 

15. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS 
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DE PEQUENO PORTE – LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 

15.1. A licitante comprovadamente enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de 
pequeno porte (EPP) nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas 
alterações posteriores terá o tratamento diferenciado e favorecido, expressamente 
previsto neste edital. 

15.2. Para exercício do direito ao tratamento diferenciado, a licitante enquadrada como 
ME ou EPP deverá observar o procedimento descrito no item 5.4 e subitens sob 
pena de preclusão. 

15.3. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte terá, nesta 
licitação, os seguintes tratamentos diferenciados e favorecidos: 

15.3.1. Preferência de contratação por critério de desempate diferenciado, na forma 
do item 8.9 e subitens, e ainda, prioridade de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, 
até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido conforme 
expressamente previsto no parágrafo 3° do artigo 48 da Lei Complementar n° 
123, de 2006, com redação determinada pela Lei Complementar n° 147, de 
2014. 

15.3.2. Prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal. 

15.3.2.1. No prazo diferenciado para apresentação dos documentos de 
regularidade fiscal, a licitante enquadrada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte que apresentar esses documentos com 
algum tipo de restrição terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da data de declaração do vencedor deste processo, para apresentá-
los novamente já sem qualquer restrição. 

15.3.3. Prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal. 

15.3.3.1. No prazo diferenciado para apresentação dos documentos de 
regularidade fiscal, a licitante enquadrada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte que apresentar esses documentos com 
algum tipo de restrição terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da data de declaração do vencedor deste processo, para apresenta-
los novamente já sem qualquer restrição. 

15.3.3.2. O prazo referido no item anterior poderá ser prorrogado por mais 
05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 43, §1° da LC123/06, com 
redação determinada pela LC147/2016. 

15.3.3.3. Durante o decurso dos prazos referidos nos itens 14.3.3.1 e 14.3.3.2, 
a licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte que apresentar os documentos de regularidade fiscal com 
algum tipo de restrição será considerada HABILITADA e 
permanecerá no processo. 

15.3.3.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte deverá apresentar no Envelope nº. 2 todos documentos de 
regularidade fiscal exigidos no edital, mesmo se houver algum tipo 
de restrição, sob pena de ser considerada INABILITADA. 

15.3.3.5. Findo os prazos referidos nos itens 14.3.3.1 e 14.3.3.2, a licitante 
enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte que 
não apresentar os documentos de regularidade fiscal exigidos neste 
edital já sem qualquer restrição será considerada INABILITADA e 
perderá o direito de contratar com a Prefeitura Municipal de Rio 
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Doce o objeto desta licitação. 

15.3.3.6. Na ocorrência do disposto no item anterior, a Prefeitura Municipal 
de Rio Doce poderá: 

15.3.3.6.1. Convocar as licitantes remanescentes na ordem de 
classificação e observando o disposto no item 6.8 e 
subitens deste Edital; ou 

15.3.3.6.2. Revogar o presente processo licitatório. 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 
de Referência. 

17. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

17.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet. 

17.1.1. Os pedidos de esclarecimentos poderão ser realizados por forma eletrônica, 
pelo e-mail: licitacao@riodoce.mg.gov.br, ou por petição dirigida ou 
protocolada (Das 08h às 11h e 13h às 16h em dias úteis de funcionamento da 
Prefeitura Municipal de Rio Doce) no endereço: Rua Antônio da Conceição 
Saraiva, nº 19, Bairro Centro, Município de Rio Doce, Estado de Minas 
Gerais, CEP: 35.442-000-000. 

17.1.2. Recomenda-se que os pedidos de esclarecimento sejam apresentados com 
razoável antecedência em ralação à data fixada para a apresentação das 
propostas, de maneira a permitir, em tempo hábil, o trâmite interno necessário 
ao exame e preparo da resposta. 

17.1.3. Os esclarecimentos necessários serão prestados a todos os interessados que 
inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

18. FORO 

18.1. O foro designado para julgamento de qualquer questão judicial resultante do presente 
certame será o da Comarca de Ponte Nova. 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. A autoridade competente poderá revogar ou anular esta licitação nos termos do art. 
49 da Lei nº 8.666/93. 

19.2. É vedada a transferência, total ou parcial, para terceiros, da contratação que for 
adjudicada em consequência desta licitação. 

19.3. Será desclassificada a licitante que deixar de prestar informações complementares, 
quando solicitada. 

19.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
documentação relativa ao presente Edital. 

19.5. Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos, será 
o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal para o procedimento de 
homologação. 

19.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis contados da data da 
convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-
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se às penalidades legalmente estabelecidas. 

19.7. Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, o objeto da presente licitação poderá 
ser adjudicado às licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nas mesmas 
condições propostas pela licitante vencedora, inclusive quanto a prazo e preço 
atualizado. 

19.8. A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá relevar 
omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da Licitação, sendo 
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 

19.9. Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica 
aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de 
impugnar os seus termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o 
julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem. 

19.10. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos e 
supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos §§ 1° e 2° do art. 65 
da lei 8.666/93. 

19.11. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do 
futuro contrato. 

19.12. Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação 
regedora, em especial a Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02. 

19.13. As despesas inerentes à execução do objeto do presente contrato, ocorrerão por 
conta da dotação Orçamentária consignada no Orçamento Municipal sob a rubrica: 

01.03.03.13.391.0247.2176.3.3.90.39.00 

19.14. As decisões e atos advindos deste certame licitatório serão divulgados no Diário 
Oficial do Município (www.diariooficial.riodoce.mg.gov.br), exceto no caso de 
publicação do aviso de licitação e para o caso previsto no art. 109, § 1º da Lei Federal 
n.º 8.666/93. 

 

Rio Doce - MG, 30 de março de 2023. 

 

Deise Aparecida dos Santos  

Pregoeira Municipal 

Presidente da CPL  
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste certame o REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATICÁVEL, PALCOS, 

ILUMINAÇÃO GERADOR E SOM MEDIO PORTE conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL  

1 Iluminação pequeno porte 
Diária 

12 R$ 3.070,00 R$ 36.840,00 

2 

Locação de palco, em estrutura de 

Q30, com Dimensões 6 (frente) X 4 

(fundo). O acabamento do piso 

deverá ter carpete e os fios embutidos 

, sinalização de piso com fitas auto 

adesivas fotoluminescente. 

Diária 

12 R$ 5.590,00 R$ 67.080,00 

3 

Locação de Palco, em estrutura de 

alumínio 

Q30 ou Q50 em formato de (duas) ou 

(uma) 

Água. Tamanho 08 x 06 m O 

acabamento do piso deverá ter 

carpete e os fios embutidos , 

sinalização de piso com fitas auto 

adesivas fotoluminescente. 

Diária 

10 R$ 6.265,00 R$ 62.650,00 

4 Praticável 2x2 m 
 

Diária/Unid. 30 R$ 379,94 R$ 11.398,20 

5 

Locação de grupo gerador de 180 Kva 

silenciado a diesel, com regulador de 

tensão para uso durante o evento com 

acompanhamento técnico e 

abastecimento, contendo transporte 

(ida e volta) do gerador, operador, 

instalação e ART. Incluindo 

hospedagem e alimentação do 

operador 30 mts de cabos 70 mm 3 

fases e 1 neutro e combustível 

também são de responsabilidade da 

empresa. 12 horas de funcionamento 

diário. 

 

 

 

 

 

 

Diária 10 R$ 9.034,75 R$ 90.347,50 

6 

Locação de Grupo Gerador – 

Locação de grupo gerador de 260 Kva 

silenciado a diesel, com regulador de 

tensão para uso durante o evento com 

acompanhamento técnico e 

abastecimento, contendo transporte 

(ida e volta) do gerador, operador, 

 

 

 

Diária 14 R$ 9.791,20 R$ 137.076,80 
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instalação e ART. Incluindo 

hospedagem e alimentação do 

operador 30 mts de cabos 120 mm 3 

fases e 1 neutro e combustível 

também são de responsabilidade da 

empresa. 12 horas de funcionamento 

diário. 

7 Sonorização médio porte  
 

Diária 45 3.287,50 147.937,50 

TOTAL GERAL R$553.330,00 

1.2. Características técnicas mínimas e similares das estruturas para eventos (as marcas e 

modelos de equipamentos citados abaixo servem somente como referência, com o 

intuito de informar aos licitantes participantes, que somente os equipamentos com as 

especificações similares, iguais ou superiores, serão admitidos na execução dos 

serviços): 

ITEM 01- ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 

E SIMILARES: 

• 12 – Par Led 54 leds de 3watts RGBW. 

• 06 - Ribaltas de Led. 

• 01 - Maquina de Fumaça 3000 DMX c/ Ventilador. 

• 01 - Strobo Atomic 3000 ou similar. 

• 04 - Moving Beam 200 5r de 16 canais cada. 

• 01 - Rack de Luz Dmx 12 canais 4000watts por canal. 

• 01 - Mesa DMX (Avolite 2008/2010, Pilot 2000) ou similar. 

• 01 - Sistema de AC elétrico (Main Power Bifásico de 40 Amperes e distribuidores de 

energia bifásicos com aterramento). 02 - Talhas de 1 Tonelada cada com 10 metros de 

elevação. 

• 20 - Metros de estrutura em alumínio Q30 (Grid). 

ITEM 02 - LOCAÇÃO DE PALCO, EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 OU 

Q50 EM FORMATO DE (DUAS) OU (UMA) ÁGUA, OBEDECENDO ÀS 

SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:  

• Dimensões 06 metros de frente x 04 metros de profundidade com PE Direito 07 

metros de Altura; 

• Piso em placas de compensado naval 18 mm com altura regulável de 1,50 mts a 2,10 

mts, todo forrado com carpete preto; 

•  04 Talhas de 01 Tonelada para a elevação da cobertura do palco; 

• Teto em Lona Antichama; 

• House Mix de PA e de Monitor em estrutura Q30 em arco coberta com lona cristal 

antichamas; 

• Guarda corpo em todo o palco, fechamento nas laterais e atrás do palco com 

sombrite;  

• 01 Escada padrão Corpo de Bombeiro; 

• Área de serviço com cobertura em lona no nível do piso do palco e uma House Mix 

para PA; 
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• 01(Um) camarim medindo 4x4 metros, todo fechado nas laterais e cobertura em lona 

antichamas, com piso suspenso (máximo 10 cm) em placas de compensado naval 18 

mm ou similar forrado com carpete preto. 

ITEM 03 - LOCAÇÃO DE PALCO, EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 OU 

Q50 EM FORMATO DE (DUAS) OU (UMA) ÁGUA, OBEDECENDO ÀS 

SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 

• Dimensões 08 metros de frente x 06 metros de profundidade com PE Direito 09 

metros de Altura; 

• Piso em placas de compensado naval 18 mm com altura regulável de 1,50 mts a 2,10 

mts, todo forrado com carpete preto; 

•  04 Talhas de 01 Tonelada para a elevação da cobertura do palco;  

• Teto em Lona Antichama; 

• 2 Torres Fly com altura de 9 metros e 2 metros de largura,  

• House Mix de PA e de Monitor em estrutura Q30 em arco coberta com lona cristal 

antichamas; 

• Guarda corpo em todo o palco, fechamento nas laterais e atrás do palco com 

sombrite;  

• 01 Escada padrão Corpo de Bombeiro;  

• Área de serviço com cobertura em lona no nível do piso do palco e uma House Mix 

para PA; 

ITEM 04 LOCAÇÃO DE GRUPO – GERADOR – LOCAÇÃO DE GRUPO DE 

GERADOR DE 260 KVA 

• Silenciado a diesel, com regulador de tensão para uso durante o evento com 

acompanhamento técnico e abastecimento, contendo transporte (ida e volta) do 

gerador, operador, instalação e ART. Incluindo hospedagem e alimentação do 

operador, 30 mts de cabos 120mm 3 fases e 1 neutro e combustível também são de 

responsabilidade da empresa., 12h de funcionamento diário 

ITEM 05 – LOCAÇÃO DE GRUPO – GERADOR – LOCAÇÃO DE GRUPO DE 

GERADOR DE 180 KVA 

• Silenciado a diesel, com regulador de tensão para uso durante o evento com 

acompanhamento técnico e abastecimento, contendo transporte (ida e volta) do 

gerador, operador, instalação e ART. Incluindo hospedagem e alimentação do 

operador, 30 mts de cabos 70mm 3 fases e 1 neutro e combustível também são de 

responsabilidade da empresa., 12h de funcionamento diário 

ITEM 06 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 

E SIMILARES: 

• Sistema de PA (processador, amplificadores e caixas) Modelo Line Array 

profissional, capaz reproduzir 110dBSPL na posição de mixagem, e 100dBSPL no 

ultimo ouvinte. 

• 08 Caixas de grave com 2 alto falantes de 18" de 1200w cada Falante. 
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• 08 Caixas de média/alta frequência com 2 alto falantes de 12” 600w rms cada alto 

falante + 2 drivers de Titanium ligado em Guia de onda. (Não sendo permitido uso 

de caixas com alto falantes de 10” e 8” Polegadas).  

• Front Fill com 4 caixas modelo Line Array média/alta frequência com 2 alto 

falantes de 12” 400w rms cada alto falante + drivers de Titanium ligado em Guia de 

onda. 

• Amplificadores suficientes para atender o sistema acima. 

• Sistema de P.A – Periféricos: 

o 02 Processadores Drive Racks Digitais 2 entradas e 8 Saídas Stéreo para o 

sistema de caixas. 

o 02 Equalizadores 31 Bandas Stéreo para insert mod. BSS, Klark Teknik, 

Yamaha ou similar. 

o 01 Console Digital 48 canais monos 4 canais Stéreos + L/R com 16 

auxiliares mod. Yamaha M7cl, Midas, Soundcraft, digico ou digidesign. 

o 01 Aparelho de CDJ. 

o 01 Notebook com leitor de Pen Drive, Leitor de CD/DVD. 

• Sistema de Palco: 

o 01 Side Fill Simples Stéreo (contendo: 02 Caixas Subs com dois falantes de 

18 Polegadas cada caixa, 02 Caixas médias/altas com dois falantes de 12 

Polegadas cada caixa mais um Drive de titanium, não sendo permitido uso 

de caixa ativa amplificada e nem processada. Todo o sistema da caixa deve 

ser externo) 

o Amplificadores suficientes para atender o sistema acima. 

• Sistema de Palco – Monitores: 

o 06 monitores mod. Sm400, Sm222, Clair Brother 112 ou similar. 

o  01 Sub de Bateria com 2 Falantes de 18” com amplificador externo e 

processador. 

o Amplificadores suficientes para atender o sistema acima. 

o 01 Multicabo 48 Vias com 30 metros e spliter de 5 metros para Palco. 

• Sistema de Palco: 

o 40 Cabos XLR/XLR todos em perfeito estado e de boa qualidade. 

o 10 Cabos P10/P10 todos em perfeito estado e de boa qualidade. 

o 5 Réguas com 5 tomadas para pontos de AC de 110 volts estabilizadas e 

aterradas. 

o 01 Amplificador p/ guitarra com 100 watts potência com 2 alto falantes de 

12” modelos Marshall, Roland, Fender ou similar. 

o 01 Cabeçote para contrabaixo com 800watts de Potência c/ 1 caixa c/ 4 

alto falantes de 10” e 1 caixa c/ 1 alto falante de15” modelos Gallien 

Krugrer, Hartke System, Ampeg ou similar. 

o 01 Bateria acústica 3 Tons, 1 Surdo e 1 Bumbo com peles ambassador 

porosa ou pin stripe hidráulicas novas, 04 estantes de prato articuláveis, 01 

estante para caixa, 01 estante de contra tempo com cachimbo, 01 banco e 

01 pedal de Bumbo. Modelos Pearl, Yamaha, Mapex ou similar. 

o 08 Praticáveis Telescópicos em alumínio medindo 2x1 reguláveis entre 

40cm a 1 metro de altura. 

o 14 Pedestais girafa  
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o 06 Garras clamp 

o 10 Direct Box Ativo ou Passivo 

o 02 Microfones Sm58 sem fio UHF. 

o 06 Microfones Sm58 ou similar. 

o 06 Microfones Sm57 ou similar. 

o 01 Kit com 8 Microfones Para Bateria Completo. 

o 01 Power play com 06 fones individuais mod. Koss, Akg ou similar. 

o 02 Sub Snake de 12 Vias com 10metros cada, para Bateria e Percussão. 

• Sistema de Palco- Periféricos: 

o 06 Equalizadores 31 Bandas Stéreo mod. BSS, Klark Teknik, Yamaha ou 

similar.  

o 02 Processadores Drive Rack Digitais Stereos com 2 Entradas e 8 Saídas 

para o Sistema de caixas.  

o 01 Console Digital 48 canais monos 4 canais Stereos + L/R com 24 

auxiliares mod. Yamaha M7cl, Midas Pro Soundcraft Si, digico ou 

digidesign. 

o 01 Sistema de AC elétrico (Main Power Trifásico de 100 Amperes com 

chave seletora de voltagem e distribuidores de energia trifásicos steck com 

aterramento). 

o Sistema de comunicação Intercom HPL ou similar entre PA e Palco. 

• O Sistema deverá ser entregue e pronto com o palco limpo com no mínimo de 24 

horas antes do início do evento, para montagem do Cenário. 

1.3. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses contados da data de sua 

assinatura. 

1.4. O prazo de vigência da contratação, caso venha a ser firmado, estará vinculado à 

vigência dos créditos orçamentários a ele vinculados, podendo ser prorrogada na 

forma do art. 57, inciso I da Lei n° 8.666/93. 

1.5. O critério de julgamento adotado deverá será o menor preço por item. 

1.6. As quantidades constantes neste Termo de Referência são estimativas de consumo, 

não se obrigando a Administração à aquisição, total ou parcial, nos exatos termos do § 

4º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93. 

1.7. A contratação será efetuada com adoção do Sistema de Registro de Preços - SRP 

regulado pelo Decreto nº 7.892/2013, visto que o seu objeto enquadra-se nas 

hipóteses estabelecidas no inciso I, II e IV do artigo 3º do citado diploma legal, vez 

que o fornecimento dos bens ocorrerá de forma parcelada, visto que pela natureza do 

objeto fica evidenciada a necessidade de contratações frequentes, e ainda, trata de 

materiais cuja natureza não possibilita definir previamente o quantitativo exato 

demandado durante a vigência do contrato, além da redução dos custos operacionais e 

na composição de estoque, pois não terá a necessidade de estocar os produtos, 

ocupando espaço desnecessário nas sedes, pois somente haverá a contratação e entrega 

quando surgir a necessidade efetiva. Vale ressaltar também que com o registro de 

preços, a realização frequente de licitação durante o exercício financeiro é reduzida, 

não se fazendo necessária a cada demanda, refletindo na redução de custos 

operacionais e de publicidade, além de proporcionar agilidade e otimização nas 
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contratações públicas, pois a licitação estará realizada, as condições de fornecimento 

ajustadas, os preços e os fornecedores definidos. 

1.7.1. O órgão gerenciador e único participante da ata de registro de preços será o 

Município de Rio Doce; 

1.7.2. Poderá ser admitida, a critério do órgão gerenciador e detentor do preço 

registrado, a adesão de órgãos ou entidades não participantes até o dobro do 

quantitativo registrado na ata de registro de preços. 

1.7.3. Em face das vantagens e benefícios que a contratação do objeto poderá 

proporcionar ao erário, foi admitida a adesão tardia de pelo menos o dobro dos 

quantitativos previstos que estão sendo licitados, onde os entes públicos 

interessados, caso optem por tal prerrogativa, deverão aderir às mesmas 

condições editalícias originadas pela licitação; 

1.7.4. Como vantagens que justificam a permissão da adesão tardia citamos a 

ampliação de modelos exitosos para outras esferas e outros poderes 

promovendo assim a padronização de serviços públicos e, de certa forma, a 

economia processual e de recursos públicos na contratação de suas necessidades 

logísticas e ainda a desnecessidade de repetição de um processo licitatório 

oneroso, lento e desgastante quando já alcançada a proposta mais vantajosa. 

Além disso, quando o carona adere a uma Ata de Registro de Preços, em vigor, 

normalmente já tem do órgão gerenciador (órgão que realizou a licitação para o 

Sistema de Registro de Preços) informações adequadas sobre o desempenho do 

contratado na execução do ajuste. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Visando planejamento diante do calendário municipal de eventos, que conta com 

festividades tais como; Festa Inventariada de São João, Festa Inventariada de Santo 

Antônio e Encontros de Cavaleiros, justifica-se a necessidade de contratação de 

empresa especializada na prestação serviço de infraestrutura, visando o atendimento 

aos eventos a serem promovidos pelas Administração Pública, considerando que o 

Município não dispõe de equipamentos próprios para viabilizar a realização desses. 

Os eventos a que se refere este termo tem como benefício proporcionar lazer, cultura 

e entretenimento para os munícipes e atrair visitantes a nossa cidade e com isso gerar 

emprego e renda a população local que desempenha atividades comerciais como 

alimentação, transporte, hospedagem, entretenimento dentre outros, bem como 

atender aos dispositivos legais inerentes a contratação de serviços por parte do poder 

público. Além disso tem como objetivo uma política de preservação e fomento as 

manifestações culturais. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Trata-se de serviço comum, a ser contratado mediante licitação, na modalidade 

pregão, em sua forma presencial. 

3.1.1. Os serviços são considerados comuns, pois os padrões de desempenho e 

qualidade são objetivamente definidos por meio de especificações 
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reconhecidas e usuais do mercado, conforme previsto no art. 3° do Decreto 

Municipal n° 1.866 de 22 de abril de 2020. 

3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 

9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, 

previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes 

que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

4. EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1. O fornecimento deverá ocorrer no endereço indicado na Autorização de 

Fornecimento/Ordem de Serviço, dentro dos limites territoriais do Município de Rio 

Doce (Zona Urbana/Zona Rural), nos locais onde serão realizados os eventos 

festivos do Município. Vale ressaltar a impossibilidade de indicar um local fixo para 

entrega e montagem das estruturas, visto que os eventos são realizados em vários 

locais no município. 

4.2. Será exigido que os serviços/bens executados/fornecidos atendam, integralmente, 

aos padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), e ainda, todas as 

estruturas de montagem devem obedecer às normas da ABNT, em particular à NBR- 

8800 para cálculos de cargas atuantes, devendo também ser observada a NBR – 6123; 

4.3. Todas as estruturas deverão atender as normas exigidas pelo CBMMG (Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais) devendo estar de acordo com a Instrução 

Técnica Nº: 33 e demais Instruções e normativos deste órgão, além de estarem 

totalmente de acordo com as exigências do CREA/MG uma vez que estes órgãos 

fiscalizarão toda esta estrutura para o Município; 

4.4.  Os licitantes que apresentarem propostas, bem como forem consideradas 

ganhadoras dos itens relacionados com sonorização, iluminação, tendas, barracas, 

palco, gradil, gerador bem como painel de led através do responsável técnico, deverão 

providenciar para cada evento, a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, 

constando todas as informações necessárias para realização do evento, de acordo 

com as normas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, bem como o 

comprovante de pagamento da mesma; 

4.5. Deverão estar inclusos nos valores do objeto os seguintes custos diretos e indiretos: 

Transporte, carga, descarga, montagem, desmontagem, mão-de-obra, hospedagem e 

alimentação da equipe, se necessário, bem como todas as despesas que vierem a 

incidir sobre os serviços; 

4.6. Todos os equipamentos e estruturas para utilização no evento deverão estar limpas e 

em ótimo estado de conservação, não sendo admitidos equipamentos e materiais 

danificados e em péssimas condições de uso. As estruturas metálicas e alumínios 

deverão apresentar boa qualidade, sem oxidação, limpas e com pintura em bom 

estado de conservação. As lonas deverão ser de cor branca, limpas, sem furos, mofo e 

manchas; 
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4.7. Não serão aceitos nos serviços de sonorização: efeitos de sonorização com zumbidos 

ou chiados estranhos e prejudiciais à qualidade do evento; 

4.8. Todo o lixo produzido pelas equipes na montagem, desmontagem, operação dos 

equipamentos serão de responsabilidade da mesma, não podendo deixar espalhados 

pelo chão e deverão providenciar o destino final para o lixo; 

4.9. Toda a estrutura deverá ser desmontada e transportada em no máximo 24 horas após 

o término do evento. Tal condição justifica-se pela liberação da via pública para 

trânsito, onde poderá ser montada toda a estrutura; 

4.10. São os critérios mínimos de aceitabilidade do objeto, ficando condicionado o 

pagamento pelos serviços, o cumprimento de todos os critérios acima, sem prejuízo 

as sanções previstas na Lei 8.666/93, na Minuta de Contrato e Minuta da Ata de 

Registro de Preços. 

4.11. Os equipamentos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo 

ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, imediatamente a contar da 

notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

5.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 

ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando 

os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

5.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a 

sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais 

adequadas; 

5.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas neste Termo de Referência; 

5.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da 

contratada, no que couber, em conformidade com a legislação vigente; 

5.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

5.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 

quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos 

serviços de recepção e apoio ao usuário; 

5.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;  

5.6.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 

efeito de concessão de diárias e passagens. 
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5.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

5.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

5.9. Cientificar o órgão de representação judicial do Município de Rio Doce para adoção 

das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

5.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados e veículos necessários ao perfeito 

cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 

mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

6.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem 

como por todo e qualquer dano causado ao Município de Rio Doce, devendo 

ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante 

autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos 

à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

6.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

6.4. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão 

Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

6.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas 

pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 

e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade à Contratante;  

6.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

6.7. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem 

como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

6.8. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 

pessoas ou bens de terceiros. 

6.9. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram 

este Termo de Referência, no prazo determinado. 
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6.10. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local 

dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

6.11. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo. 

6.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

6.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.14. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, 

bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada 

houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

6.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

do contrato; 

6.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 

transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Contratante; 

6.18. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 

os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia 

adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 

legislação; 

6.19. A participação neste certame importa à empresa proponente na restrita aceitação das 

condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, bem como às estabelecidas 

nas neste termo de referência e na minuta do contrato; 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1.  É vedada a subcontratação dos serviços objeto desta licitação nos termos do art. 72 

da Lei nº 8.666/93; 

7.2. Justifica-se tal vedação, considerando que o contrato administrativo é, em regra, por 

sua natureza, pessoal, daí por que cumprindo preceito constitucional, através da 

licitação, a Administração Pública examina a capacidade e a idoneidade da contratada, 

cabendo-lhe executar pessoalmente o objeto do contrato, sem transferir as 

responsabilidades ou subcontratar, a não ser que haja autorização da contratante. 

Suas cláusulas e as normas de direito público regem-no diretamente, aplicando-se, 
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supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 

privado, numa perfeita miscigenação e sincronia. A Lei nº 8.666/93 autoriza que a 

Administração avalie a conveniência de se permitir a subcontratação, respeitados os 

limites predeterminados, nos termos do art. 72, verbis: 

“Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das 

responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço 

ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração”. 

 Depreende-se do dispositivo supra que a subcontratação só é admitida 

quando autorizada no edital de licitação ou no contrato. Considerando que os 

serviços licitados são simples, caracterizados como comuns tanto que o certame 

está sendo feito na modalidade de pregão;  

 Considerando que existem no mercado diversas empresas do ramo licitado 

com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender 

satisfatoriamente às exigências previstas neste Edital;  

 Considerando as características do mercado, as empresas podem sozinhas 

participar da licitação e posteriormente fornecer o objeto licitado;  

 Considerando que a admissão da subcontratação poderá ocasionar 

dificuldades de gestão dos serviços licitados;  

 Considerando que a prerrogativa de se admitir, ou não, a subcontratação, 

bem como seus limites, compete à Administração Pública, no caso, o Município de 

Rio Doce, no exercício de sua discricionariedade, oportunidade e conveniência, 

entende-se que é conveniente a vedação da subcontratação da execução do objeto 

deste edital, em consonância com o art. 72 da Lei nº 8.666/93. 

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos equipamentos 

empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão 

exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, 

na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

9.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Termo de Referência. 
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9.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 

comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 

valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos 

serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que 

contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste 

Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações 

técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

9.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de 

Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 

conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 

forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, 

equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, 

fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não 

comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.  

9.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o 

nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para 

requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades 

constatadas.  

9.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 

execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços realizada.  

9.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

9.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 

menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 

comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 

imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.  

9.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do 

serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis 

mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser 

aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato 

convocatório.  

9.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 

período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e 

qualidade da prestação dos serviços.  
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9.15. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua 

relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na 

proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: 

marca, qualidade e forma de uso.  

9.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

10. DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, 

contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem 

bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

10.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

10.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

10.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

10.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 

na referida Lei Complementar. 

11. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E 

ENCARGOS 

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite 

assinatura do contrato. 

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 

contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno 
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de um ano, aplicando-se o índice INPC (índice Nacional de Preços), 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última 

variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o 

índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo 

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 

ocorrer. 

11.4. Repactuação de preços: 

11.4.1. Ocorrendo fatores que impliquem em desequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, considerando as bases pactuadas, poderá o contratado requerer 

revisão dos valores face ao art. 65, inciso II, letra “d” da Lei Federal nº 

8.666/93. O equilíbrio econômico – financeiro só será admitido na hipótese 

de alteração de preços dos serviços e/ou insumos/materiais conforme objeto 

do registro de preços, devidamente comprovada e espelhada a variação, que 

deve ser apresentada para avaliação do Contratante; 

11.4.2. A Repactuação de Preços, observadas as prescrições da Lei Federal n.º 

8.666/93 e suas alterações, poderá ser solicitada, desde que ocorra fato 

imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis que onere 

ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente 

Instrumento, sendo que: 

11.4.2.1. A Empresa Contratada deverá formular ao Contratante requerimento para 

a revisão do contrato, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou 

previsível, porém de consequências incalculáveis, que tenha onerado 

excessivamente as obrigações por ela contraídas; 

11.4.2.2. A comprovação será realizada, preferencialmente, por meio de 

documentos fiscais e, na sua impossibilidade, devidamente demonstrada e 

justificada, por meio de outros documentos, tais como lista de preço de 

fabricantes, publicações de data-base, alteração da legislação, alusivas à 

época da elaboração da proposta ou da última repactuação e do momento 

do pedido de revisão; 

11.4.2.3. Com o requerimento, a Empresa Contratada deverá apresentar planilhas de 

custos unitários comparativa entre a data da formulação da proposta ou da 

última repactuação, e do momento do pedido de revisão, contemplando os 

custos unitários envolvidos, evidenciando o quanto o aumento de preços 

ocorrido repercute no valor global pactuado;  

11.4.2.4. O contratante examinará o requerimento e, após análise e conferência dos 

valores, informará à Contratada quanto ao atendimento ou não do mesmo, 

de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações; 

11.4.2.5. Independentemente de solicitação, o Contratante poderá convocar a 

Contratada para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto 
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registrado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em 

virtude da redução dos preços de mercado; 

11.4.2.6. Os efeitos financeiros da repactuação de preços serão devidos a contar da 

data do requerimento formalmente apresentado ao Contratante, na 

hipótese de solicitação decorrente de aumento de custos e contará a partir 

da data do evento na hipótese de diminuição dos custos, cabendo à parte 

interessada a iniciativa e o ônus de demonstrar, de forma analítica, o 

aumento ou redução do custo, observando-se que não serão devidos juros 

de mora e/ou atualização monetária. 

11.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

11.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

11.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 

aditivo.  

11.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 

CONTRATADA que: 

12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

12.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 

12.1.5. cometer fraude fiscal. 

12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

12.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 

prejuízos significativos para o serviço contratado; 

12.2.2. Multa de:  

12.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia 

sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, 

limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a 

critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer 

a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral 

da avença;  
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12.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior 

ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação 

assumida; 

12.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

12.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme 

detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

12.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

12.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos; 

12.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com o Município de Rio Doce e os 

municípios consorciados, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo 

prazo de até cinco anos; 

12.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem 

também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração 

administrativa no subitem 20.1 deste Termo de Referência. 

12.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados; 

12.3. As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.3, 12.2.4 e 12.2.5 poderão ser aplicadas 

à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a 

serem efetuados. 

12.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com 

as tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 
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INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais, 

por ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por 

dia e por unidade de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar 

os serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a quantidade de 

viagens executadas, por viagem e por dia; 
01 

7 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 

02 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 

serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 

Anexos não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

11 Providenciar treinamento para seus funcionários 

conforme previsto na relação de obrigações da 
01 
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CONTRATADA 

12.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

12.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

12.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

12.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados.  

12.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente 

a Lei nº 9.784, de 1999. 

12.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 

a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Rio Doce, ou deduzidos da 

garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados 

judicialmente. 

12.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada 

pela autoridade competente. 

12.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

12.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

12.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como 

ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 

remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 

decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização - PAR.  

12.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

13.1. O custo estimado da contratação é R$ 504.017,50 (Quinhentos e quatro mil, 

dezessetes reais e cinquenta centavos), conforme detalhamento na planilha indicada 

no item 1.1. deste termo de referência. 
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13.1.1. O valor estimado de cada item foi calculado através da média aritmética dos 

preços encontrados via pesquisa no mercado e pesquisa de preços no Painel 

de Preços e Cotação Zênite. 

14. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

14.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista usuais para a 

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

14.2. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelos licitantes serão: 

14.2.1. Deverá ser apresentado no mínimo 01 Atestado de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, constando a 

descrição dos serviços prestados pelo licitante, comprovando que o licitante 

presta ou prestou serviços conforme demonstrado no quadro abaixo: 

Itens/Serviços Serviços Desempenhados  

Itens 01 - Serviços de iluminação de 
pequeno porte 

Comprovação da execução de serviços de 
iluminação de pequeno porte. Deverá ser 
comprovado que o licitante executou 
serviços com características e 
compatibilidade com a relação de 
equipamentos e materiais exigidas para os 
respectivos itens. 

Itens 02, 03- Serviços de locação de palco  Comprovação da execução de serviços de 
locação de palcos, nos respectivos 
tamanhos de cada item que a empresa 
pretende concorrer ou tamanho superior.  

Itens 04-  praticável Comprovação da execução de serviços de 
locação de praticável, referente ao item que 
o licitante apresentar proposta (Ex: 
apresentou proposta para locação de 
praticável, tem que apresentar atestado 
comprovando a execução de serviços de 
locação) 

Item 05 e 06 - Serviços de locação de grupo 
gerador 

Comprovação da execução de serviços de 
grupo gerador com potência igual ou 
superior a potência exigida 

Item 7- Sonorização de médio porte  Comprovação da execução de serviços de 
sonorização de pequeno porte, médio porte 
grande porte. Deverá ser comprovado que 
o licitante executou serviços com 
características e compatibilidade com a 
relação de equipamentos e materiais 
exigidas para os respectivos itens 

14.2.1.1. A exigência do referido atestado tem como objetivo a comprovação 

de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características do objeto deste pregão, e serve para comprovar 

que sua empresa tem competência e perícia para cumprir o objeto do 

edital. Ainda comprova que o licitante possui experiência anterior na 

execução de atividade de mesmas características do objeto que está 

sendo disputado na licitação, e também serve para demonstrar que a 
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empresa é mesmo do ramo pertinente ao objeto, conforme previsto 

no art. 30, II, § 4° da Lei 8.666/93. 

14.3. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

14.3.1. Valor Global: R$ 504.017,50 (Quinhentos e quatro mil, dezessetes reais e 

cinquenta centavos); 

14.3.2. Propostas após a fase que lances, com valores acima do valor estimado da 

contratação, serão desclassificadas.  

14.3.3. O critério de julgamento da proposta é o menor preço por item. 

14.3.4. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

15.1. As despesas inerentes à execução do objeto do presente contrato, ocorrerão por 

conta da dotação Orçamentária consignada no Orçamento Municipal do exercício de 

2023 sob rubrica: 

Manut. Ativ. Tradicionais, Folclóricas, Artísticas, Culturais e Populares: 

01.03.03.13.391.0247.2176.3.3.90.39.00 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023 

 

ANEXO I-A - PLANILHA / PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL  

1 Iluminação pequeno porte 
Diária 

12   

2 

Locação de palco, em estrutura de 

Q30, com Dimensões 6 (frente) X 4 

(fundo). O acabamento do piso 

deverá ter carpete e os fios embutidos 

, sinalização de piso com fitas auto 

adesivas fotoluminescente. 

Diária 

12   

3 

Locação de Palco, em estrutura de 

alumínio 

Q30 ou Q50 em formato de (duas) ou 

(uma) 

Água. Tamanho 08 x 06 m O 

acabamento do piso deverá ter 

carpete e os fios embutidos , 

sinalização de piso com fitas auto 

adesivas fotoluminescente. 

Diária 

10   

4 Praticável 2x2 m 
Diária/Unid. 

30   

5 

Locação de grupo gerador de 180 Kva 

silenciado a diesel, com regulador de 

tensão para uso durante o evento com 

acompanhamento técnico e 

abastecimento, contendo transporte 

(ida e volta) do gerador, operador, 

instalação e ART. Incluindo 

hospedagem e alimentação do 

operador 30 mts de cabos 70 mm 3 

fases e 1 neutro e combustível 

também são de responsabilidade da 

empresa. 12 horas de funcionamento 

diário. 

Diária 

10   

6 

Locação de Grupo Gerador – 

Locação de grupo gerador de 260 Kva 

silenciado a diesel, com regulador de 

tensão para uso durante o evento com 

acompanhamento técnico e 

abastecimento, contendo transporte 

(ida e volta) do gerador, operador, 

instalação e ART. Incluindo 

hospedagem e alimentação do 

operador 30 mts de cabos 120 mm 3 

fases e 1 neutro e combustível 

também são de responsabilidade da 

empresa. 12 horas de funcionamento 

diário. 

Diária 

14   
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7 Sonorização médio porte  
Diária 

45   

TOTAL GERAL  

O valor da proposta é de R$____,____  (_____________________________________). 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Declaramos que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para 
perfeita execução do objeto, inclusive as despesas com mão de obra especializada, encargos 
da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e 
responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes 
de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como 
todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital, 
enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto, sem que nos 
caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município. 

Declaramos ainda, que: 

- Temos pleno conhecimento do objeto a ser executado; 

- Recebemos do Município de Rio Doce todas as informações necessárias à elaboração da 
nossa proposta; 

- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles 
concordamos plenamente; 

- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do 
prazo estabelecido, a contar da data de notificação, bem como atender a todas as condições 
prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis; 

- Declaramos que temos total conhecimento e concordamos plenamente com o prazo de 
entrega e condições de entrega do objeto, e nos responsabilizamos pelo cumprimento fiel 
dos prazos e condições de entrega, estando ciente ainda das penalidades previstas no caso 
de descumprimento. 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

CEP: FONE: FAX: 

NOME DO RESPONSÁVEL: 

CARGO NA EMPRESA: 

E-MAIL: 

N° CONTA BANCÁRIA:  N° AGÊNCIA: 

BANCO:  

LOCAL E DATA: 

 

 

___________________________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
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Carimbo CNPJ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023 

 

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À 
HABILITAÇÃO 

(MODELO) 
 

Declaramos, em atendimento ao disposto no Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º 
009/2023, que não existem impedimentos à habilitação para o presente certame. 

 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

CEP: FONE: FAX: 

NOME DO RESPONSÁVEL: 

CARGO NA EMPRESA: 

E-MAIL: 

LOCAL E DATA: 

 

_______________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

Carimbo CNPJ: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023 

 

ANEXO III – CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(MODELO) 
 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Rio Doce A/C Pregoeira(o) 

 

Referência: PREGÃO PRESENCIAL nº. 009/2023 

 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ, sob o Nº. 
_____________________, neste ato representada por ______________ (qualificação: 
nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no 
Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº. 009/2023, vem perante Vossa Senhoria credenciar 
o (a) Sr.(a). __________________________________________, documento de 
identidade ____________________, como representante qualificado a participar de todos 
os atos relativos à referida licitação, inclusive com poderes expressos para oferecer lances e 
apresentar ou desistir da interposição de recursos, nos termos do artigo 109 da Lei No 
8.666/93. 

 

Atenciosamente. 

 

NOME 

Representante Legal 

 

 

* A presente Carta de Credenciamento somente terá validade com assinatura e 
reconhecimento de firma do representante legal da empresa, com poderes para credenciar 
seu procurador. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023 

 

ANEXO IV – MODELO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESAS 
(ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) 

 

_______________________________________ (Razão Social da empresa), inscrita no 
CNPJ nº _______________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_________________e do CPF nº .______________________, DECLARA, para fins do 
disposto no Edital, do PREGÃO PRESENCIAL  009/2023, sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: 

(....) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
04/12/2006; 

(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

___________________________________________ 

(local e data) 

 

__________________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE 

 

Observações: 

1) Assinalar com um “X” a condição da empresa; 

2) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo 
representante legal da empresa; e 

3) esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023 

 

ANEXO V - DECLARAÇÃO SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E 
DE CUMPRIMENTO ART. 7º, XXXIII, CR/88 (MODELO) 

 

Declaramos que nos responsabilizamos, sob as penas cabíveis, a comunicar à Prefeitura 
Municipal de Rio Doce a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme 
previsto no art. 32, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93. 

 

Declaramos, ainda, o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição da República de 1988. 

 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

CEP: FONE: FAX: 

NOME DO RESPONSÁVEL: 

CARGO NA EMPRESA: 

E-MAIL: 

LOCAL E DATA: 

 

_______________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE 

 

Carimbo CNPJ: 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023 

ANEXO VI - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/____ 

Município de Rio Doce, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº. 18.316.265/0001-69, com sede Rua Antônio da Conceição Saraiva, nº. 19, Centro, 
Rio Doce, Minas Gerais, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, em exercício o Sr. 
Mauro Pereira Martins, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade à Rua Dr. 
Pedro Palermo, n.º 05, Centro, portador da Carteira de Identidade N.º M-1293397 e 
inscrito no CPF sob o N.º 399.039.666-87, denominada de agora em diante Contratante, e 
de outro, a empresa (Razão Social), pessoa jurídica de direito privado estabelecida à 
(Endereço), nº ___, (Bairro), (Município)/(UF), CEP: ______, inscrita no CNPJ sob o 
n° _____________, pelo seu representante infra-assinado, doravante denominada 
Contratada, na qualidade de vencedora do Processo Licitatório nº ___/___ - Pregão 
Presencial nº ___/___, nos termos da Lei n.º 10.520/2002 e Lei n.º 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e alterações posteriores, firmam o presente contrato, com as seguintes cláusulas: 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto da presente ata o registro dos preços abaixo descritos, referente ao 
REGISTRO DE PREÇOS ________________________________, conforme 
descrito abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

      

      

TOTAL GERAL R$ 

2. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE 

2.1. O órgão gerenciador desta ata de registro de preços será o Município de Rio Doce. 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 

justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 

estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Federal nº 7892, de 23 de janeiro 

de 2013. 

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que 

este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes.  

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta) por cento dos quantitativos dos 

itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o 
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órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 

participantes que eventualmente aderirem. 

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 

aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de 

Registro de Preços. 

3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 

prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de 

vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

4. VALIDADE DA ATA 

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, contados a partir da sua 

assinatura, não podendo ser prorrogada. 

5. RESPONSABILIDADE POR DANOS 

5.1. O Fornecedor responderá por todo e qualquer dano provocado à Prefeitura 

Municipal, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua 

responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da 

fiscalização ou do acompanhamento exercido pela Prefeitura Municipal, obrigando-

se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e 

demais penalidades previstas na licitação. 

5.2. Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, 

obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pela Prefeitura Municipal, 

decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pelo Fornecedor, 

de obrigações a ele atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, 

incluindo, mas não se limitando, a pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela 

Prefeitura Municipal a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, 

despesas processuais, honorários advocatícios e outros. 

5.3. Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento 

de obrigações definidas como de responsabilidade do Fornecedor for apresentada ou 

chegar ao conhecimento da Prefeitura Municipal, este comunicará ao Fornecedor por 

escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, diretamente, quando 

possível, o qual ficará obrigado a entregar à Prefeitura Municipal a devida 

comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que 

entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As 
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providências administrativas ou judiciais tomadas pelo Fornecedor não o eximem das 

responsabilidades assumidas perante a Prefeitura Municipal, nos termos desta 

cláusula. 

5.4. Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a 

ser exigidas da Prefeitura Municipal, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas 

pelo Fornecedor, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto 

de ressarcimento à Prefeitura Municipal, mediante a adoção das seguintes 

providências: 

a) dedução de créditos do Fornecedor; 
b) medida judicial apropriada, a critério da Prefeitura Municipal. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado 

da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, 

fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 

os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 

de 1990); 

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 

de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação; 

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

6.1.7. manter atualizados durante a execução dos contratos os dados de contato, tais 

como telefone, e-mail, endereço, etc. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. São obrigações da Contratante: 

7.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para 

fins de aceitação e recebimento definitivo; 
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7.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido; 

7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de comissão/servidor especialmente designado; 

7.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8. REVISÃO E CANCELAMENTO 

8.1. A Administração poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, a fim de 

verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata, principalmente se o Setor 

requisitante tomar conhecimento de redução de preços dos itens no mercado. 

8.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual   redução   

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 

cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

8.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 

negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

8.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

8.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original. 

8.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

8.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada 

a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

8.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

8.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

8.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

8.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

8.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
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estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

8.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

8.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

8.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

8.8.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da 

ata, devidamente comprovados e justificados: 

8.8.2. por razão de interesse público. 

9. RESCISÃO E DAS SANÇÕES 

9.1. De conformidade com o artigo 86, Lei nº 8.666/93, o atraso injustificado na 

execução deste Contrato sujeitará o Fornecedor, a juízo da Administração, a multa de 

até 10%(dez por cento) do valor do Contrato, até 30 dias, após este prazo será 

cobrado juros de 1%(um por cento) ao mês. 

9.2. Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste 

Contrato, o Contratante poderá aplicar ao Fornecedor, as seguintes penalidades: a) 

advertência; b) multa de até 10%(dez por cento) do valor do Contrato; c) suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02(dois) anos; d) declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

9.3. De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas 

no parágrafo 1º, letra “c” e “d” desta Cláusula, às empresas ou aos profissionais que 

em razão dos Contratos regidos por esta Lei, nos seguintes casos: a) tenham sofrido 

condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no 

recolhimento de quaisquer tributos; b) tenham praticado atos ilícitos visando frustrar 

os objetivos da licitação; c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

9.4. Se o valor da multa não for pago, será automaticamente descontado na primeira 

parcela de pagamento a que o Fornecedor vier a fazer jus, calculada com base nos 

índices estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratórios de 1%(um por 

cento) ao mês, calculados sobre o valor. 

9.5. Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “b” e “c”, desta cláusula, caberá 

recurso no prazo de 05(cinco) dias úteis de intimação do ato ao Prefeito Municipal. 

9.6. No caso de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d”, caberá pedido de 

reconsideração ao Prefeito Municipal, no prazo de 10(dez) dias úteis a contar da 
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abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação. 

9.7. A inadimplência das Cláusulas e condições estabelecidas nesta Ata, por parte do 

Fornecedor, assegurará ao Contratante o direito de dá-lo por rescindido, mediante 

notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de 

recebimento, sem prejuízo do disposto na Cláusula Quinta; 

9.8. Os serviços/produtos oriundos desta Ata e contratados pela Prefeitura Municipal 

poderão ser rescindidos: 

a) Por ato unilateral e escrito da Prefeitura Municipal, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 

b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo; 

c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 

77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

9.9. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

10. DAS PENALIDADES 

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital. 

10.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do 
Decreto nº 10.024/19. 

10.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do 

Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser 

respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo 

órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 

7.892/2013). 

10.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 

ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de 

instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

11. CONDIÇÕES GERAIS 

11.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 

Referência, ANEXO AO EDITAL. 

11.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos 

termos do art. 12, §1º do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

11.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes 
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que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor 

do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços. 

12. DO FORO 

12.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca de Ponte Nova, com renúncia expressa a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda do 

presente contrato e que não possa ser resolvida por comum acordo entre as partes. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual 
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

Rio Doce, ___ de _____________ de _____. 

 

__________________________ 

Município de Rio Doce 

Prefeito Municipal 

 

__________________________ 

Contratada 

Razão Social 

 
Testemunhas: 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023 

ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO - CL Nº ___/____ 

 

Contrato que fazem entre si o Município de Rio 

Doce e a empresa ______________________. 

 
Município de Rio Doce, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº. 18.316.265/0001-69, com sede Rua Antônio da Conceição Saraiva, nº. 19, Centro, 
Rio Doce, Minas Gerais, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, em exercício o Sr. 
Mauro Pereira Martins, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade à Rua Dr. 
Pedro Palermo, n.º 05, Centro, portador da Carteira de Identidade N.º M-1293397 e 
inscrito no CPF sob o N.º 399.039.666-87, denominada de agora em diante Contratante, e 
de outro, a empresa e de outro, a empresa (Razão Social),  inscrito(a) no CNPJ/MF sob o 
nº _____________, sediado(a) na (Endereço), nº ___, (Bairro), Município/UF, CEP: 
_________, doravante designada Contratada, tendo em vista o que consta no Processo nº 
___/____ e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão 
na forma presencial nº ___/____,  mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a ____________________________, 
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo 
do Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Presencial e Anexos, 
identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Discriminação do objeto: 

 

Item Descrição Unid. Quant. 
Valor 
Unit. 

Valor Total 

      

Valor Total R$  

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de 
Referência, com início na data de ____/____/______ e encerramento em 
____/____/______. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ _____________ 
(________________). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
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trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Rio Doce, para o 
exercício de __________, sendo: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo 
de Referência. 

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE 

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital. 

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante 
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, 
anexo do Edital. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 
Termo de Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as 

consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação 

das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2. Os casos de rescisão contractual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
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conforme o caso: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por 

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

13.4. Serão admitidos acréscimos e supressões de até 50% nos termos do Art. 4º-I da Lei 
Federal nº 13.979/2020. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei Federal nº 8.666, de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 2002 e demais 
normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e 
normas e princípios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial do Município de Rio Doce, no prazo previsto na Lei nº 
8.666, de 1993. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Ponte Nova para dirimir os litígios que decorrerem 
da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela 
conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes. 

 

Rio Doce, .......... de.......................................... de 20..... 
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________________________ 

Município de Rio Doce 
Prefeito Municipal 

 
________________________ 

Contratada 
Razão Social 

 
Testemunhas 
 
1_________________________ 
 
2_________________________ 
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