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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL 
CNPJ: 18.414.565/0001- 80 

PUBLICAÇÃO 
 
Pregão nº.   020/2017 
Processo nº. 064/2017 
 
 

A Prefeitura Municipal de PEDRA AZUL-MG, comunica aos interessados a 
realização da licitação, na modalidade Pregão, nº 020/2017, destinada a de 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E 
EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS EM COMEMORAÇÃO AOS 105 ANOS DE 

EMANCIPAÇÃO POLITICO/ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PEDRA AZUL - MG, 
conforme Planilha de Especificações (Anexo I), parte integrante deste, nas condições 
estabelecidas neste Pregão e, em conformidade com a Lei Federal 10.520/2002 e Lei 
Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 
  Esta licitação é do tipo menor preço por item e reger-se-á pelas 
disposições legais pertinentes, em especial a Lei 10.520/2002 e 8.666/93 e suas 
posteriores alterações e no que couber o presente edital. 
 
  Os esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes serão 
prestados na sede desta Prefeitura, na Praça Theopompo de Almeida, 250 Centro ou 
através do telefone nº (033) 3751.1047, em horário comercial. 
 
  A apresentação da proposta na licitação será considerada como 
evidência de que o licitante examinou completamente o Edital do Pregão e todos os 
seus anexos, que os comparou entre si, que obteve da Prefeitura Municipal de PEDRA 
AZUL informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso, e considera que o seu 
texto lhe permitiu preparar a proposta de preços de maneira completa e totalmente 
satisfatória. 
 

Os proponentes deverão protocolar os envelopes contendo documentação de 
habilitação e proposta até as09h00min horas do dia 19 de maio de 2017. 

 
 
 
 
 

DeisianeGreisse Silva Batista 
Pregoeira 
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EDITAL DE PREGÃO Nº. 020/2017 

PROCESSO Nº. 064/2017. 

 
A Prefeitura Municipal de Pedra Azul/MG tornapública, para conhecimento dos 
interessados, que às 09h00min horas do dia 19 de maio de 2017, no prédio da 
Prefeitura Municipal de Pedra Azul/MG, situado na Praça Theopompo de Almeida, 
250 – Centro – CEP 39.970-000 – Pedra Azul- Minas Gerais, será realizada a sessão 
para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e 
documentação de Habilitação para o Pregão nº. 020/2017, do tipo "MENOR PREÇO", 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM que se regerá pelas 
disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei 8.666/93, de 
21/06/93, e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus 
anexos. 

1. DO OBJETO 

 
1.1 – A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS EM 
COMEMORAÇÃO AOS 105 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO/ADMINISTRATIVA DO 

MUNICIPIO DE PEDRA AZUL - MG, conforme detalhado no Anexo I. 
 
1.1.2 – O Evento será realizado conforme relacionado abaixo: 
 
1.1.2.1 - Nos dias 01,02,03 e 04 de junho de 2017 na Praça Theopompo de Almeida, 
250- Centro - na sede do Município de Pedra Azul - MG, com início às 18:00 horas e 
encerramento às 04:00 horas do dia seguinte 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
2.1- Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas 
as exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à 
documentação. 
 
2.2 - Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem em 
processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, ou estejam 
cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Município, ou tenham sido declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem 
constituída na forma de empresas em consórcio. 
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3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
3.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço 
discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo a Pregoeira decidir sobre a petição 
no prazo de 03 (três) dias úteis. 
 
3.1.1 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame. 
 
3.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que 
não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 
segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a 
comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame. 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1.  A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por 
um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar 
deste procedimento licitatório, não sendo aceita nenhuma outra forma de 
credenciamento, sendo obrigatória a presença do credenciado no ato da Sessão 
apenas para participação da fase de lances verbais caso seja de interesse do licitante. 
 
4.2 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único 
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os 
atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 
 
4.3 Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 
documentos: 
 
I - documento oficial de identidade; 
 
II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular 
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 
nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II).  
 
4.4 Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar 
acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como 
contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem 
recebe poderes. 
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4.5 Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a 
comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta 
Comercial com data do ano em vigor e deverá ocorrer quando do credenciamento, 
sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006. 
 
4.6 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de 
credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na sessão, 
para fins de apresentação de lances. 
 
4.7 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
 
4.8 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 
uma empresa licitante. 
 
5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 
5.1. – No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante 
entregará a Pregoeira e seus auxiliares: 
 
a) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 
conforme Anexo III (fora dos envelopes). 
 
b) 01 (um) envelope contendo a proposta comercial (ENVELOPE Nº. 1); e 
 
c) 01 (um) envelope contendo os documentos da habilitação (ENVELOPE Nº. 2) 
 
5.2. – Declarado encerrado o credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos 
novos proponentes. 
 
6 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
6.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos 
representantes das licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a 
Pregoeira receberá dos representantes credenciados, em envelopes distintos, 
devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de preços, a 
documentação exigida para habilitação das licitantes, e a declaração dando ciência 
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (Anexo III), registrando em 
ata a presença dos participantes, não sendo permitida nenhuma outra forma de 
entrega de envelopes. 
 
6.2. Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos 
proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 
 
6.3 - Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: 
“Proposta de Preço” e “Habilitação”. 
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6.4 - Os conjuntos de documentos relativos à proposta de preço e à habilitação 
deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, identificados com o 
nome da licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos 
conteúdos "Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação", na forma dos incisos I 
e II a seguir: 
 
 
I - envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL/MG 
PREGÃO Nº. 020/2017 
LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE Nº. 1 (PROPOSTA DE PREÇO). 

 
II - envelope contendo os Documentos de Habilitação: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL/MG 
PREGÃO Nº. 020/2017 
LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE Nº. 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 
 
6.5 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório 
competente ou por servidor do Município, ou por meio de publicação em órgão de 
imprensa oficial. 
 
6.6 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos 
magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, 
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das 
propostas de preços. 

6.7 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, 
compreendendo aqueles referentes à proposta de preço e à habilitação, além de seus 
anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil. 

 
6.8 - O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá 
ser o mesmo do estabelecimento da empresa que emitirá a Fatura/Nota fiscal. 
 
7 – DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº. 1 
 
7.1. – São requisitos da proposta de preço: 
 
a) ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da 
licitação deste Edital, devendo preferencialmente, conter razão social, CNPJ, 
endereço, número de telefone, número de fax da empresa licitante e dados bancários. 
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b) conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante 
devidamente qualificado; 
 
c) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo IV deste edital; 
 
d) conter o prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data-
limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº. 
8.666/93; 
 
8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº. 02 
 
8.1. – A documentação relativa à habilitação consistirá de: 
 
8.1.1 Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato 
superveniente impeditivo da habilitação, assinado por quem de direito (Anexo 
V);(DENTRO DO ENVELOPE) 
 
8.1.2. - Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital (Anexo 
VII). (DENTRO DO ENVELOPE) 
 
8.1.3 Habilitação jurídica: 
 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado em se tratando de Sociedade Comercial e no caso de Sociedade por 
Ações, apresentação de documentos de eleição de seus atuais administradores 
– RG e CPF, podendo ser em copias autenticadas em cartório ou na junta 
comercial na forma da lei, sendo o objeto contratual compatível com o objeto 
licitado. 
 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão ou entidade competente.  
 

8.1.4 Habilitação Fiscal e Trabalhista 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) atualizado, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta 
licitação; 
 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e 
à Dívida Ativa da União ou Certidão Conjunta conforme portariaRFB/PGFN nº 
1.751 de 02/10/2014 
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c) Certidão Negativa de Débito (CND) comprovando a inexistência de débito junto ao 
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS ou documento equivalente que 
comprove a regularidade ou Certidão Conjunta conforme portariaRFB/PGFN nº 
1.751 de 02/10/2014. 
 
d) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade. 
 
e) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, referente ao 
domicílio da empresa. 
 
f) Certidão de Negativa de Débitos Trabalhista Emitida Pela Justiça do Trabalho 
 
8.1.5 Habilitação Econômico-Financeira 
 

a) Certidão Negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica. 

 
8.2. – A documentação relativa à habilitação técnica consistirá de: 

a) – Atestado de Visita Técnica, fornecido pela Prefeitura Municipal de Pedra 
Azul/MG, comprovando que o interessado realizou a visita técnica, tomando 
conhecimento de todas as informações, do ambiente onde será realizado o evento, da 
estrutura física e das demais condições locais para o cumprimento das obrigações do 
objeto da licitaçãoou apresentação de declaração de dispensa da visita técnica 
devidamente assinada pelo responsável da empresa dando ciência que conhece o 
local da realização do evento. 
 
b.1) - A visita técnica deverá ser realizada por representante da licitante, 
devidamente credenciado e identificado, até 72 (setenta e duas) horas antes da 
realização da sessão. 
 
b.2) - A visita técnica deverá ser agendada no setor de licitação, com antecedência 
mínima de 24 (vinte e quatro) horas, indicando o nome da pessoa que será 
designada para realizar a visita pela licitante.  
 

b) Apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica emitida 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a 
empresa participante já forneceu/prestou esse tipo de serviço licitado. 
 

d)A proponente deverá apresentar a certidão e o numero do registro no CREA do 
engenheiro responsável técnico pelas estruturas (caso apresente proposta para 
estrutura). 
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e) A proponente deverá apresentar a certidão e o numero do registro no CREA do 
engenheiro responsável técnico pelas instalações elétricas (caso apresente proposta 
para instalações elétricas). 
 
f) Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição 
Federal.(DENTRO DO ENVELOPE) 
 
8.3.- Os licitantes participantes, que não apresentarem todos os documentos 
acima exigidos, ou que os apresentarem incompletos, incorretos ou com a 
validade expirada, SERÃO INABILITADOS, não se admitindo complementação 
posterior, salvo previsão contida no § 3º do Artigo 48 da Lei Federal 8.666/93 e 
Lei Complementar 123/06.  
 
8.5 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e 
endereço respectivo, observando-se que: 
 
a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
ou 
 
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
 
c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá 
ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
 
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO 

 
9.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o 
autor da oferta de valor mais baixo e o das ofertas com preços de até 10% (dez por 
cento) superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma 
dos itens subseqüentes, até a proclamação do vencedor. 
 
 
9.2. – Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), 
oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos 
nas propostas escritas. 
 
9.3. – No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos 
itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances 
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da 
proposta classificada de maior preço, até proclamação do vencedor. 
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9.4. – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 
palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para 
toda a ordem de classificação. 
 
9.5. – É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
9.6. – Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra 
condição não prevista neste edital. 
 
9.7. – Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades previstas neste Edital. 
 
9.8. – A desistência em apresentar lance verbal no item, quando convocada pela 
Pregoeira, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais naquele item 
e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das 
propostas. 
 
9.9. – Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, 
podendo a Pregoeira negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido 
preço melhor. 
 
9.11. – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela 
Pregoeira, as LICITANTES manifestarem seu desinteresse em apresentar novos 
lances. 
 
9.12. – Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 
ofertada por microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP e houver 
proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor 
proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar 
nº. 123/2006. 
 
9.12.1 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
9.12.1.1 – a ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 05 
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço 
inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de 
preclusão do exercício do direito de desempate; 
 
9.12.1.2 – apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as 
exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 
 
9.12.1.3 – não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do 
subitem anterior, serão convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas 
propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
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9.12.2 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se 
encontrarem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor 
oferta. 
 
9.13. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na 
etapa de lances. 
 
9.14. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, 
observadas as disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço. 
 
9.15. – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o 
menor preço apresentado, a Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de 
valor mais baixo, comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, 
decidindo, motivadamente, a respeito. 
 
9.16. – A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. 
Será declarado vencedor a LICITANTE que apresentar a proposta de acordo com as 
especificações deste edital, com o preço de mercado e que ofertar o menor preço por 
Item. 
9.17. – Será desclassificada: 
 

a) a proposta que não atender às exigências deste edital; 
 

b) a proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexeqüível. 
 
9.18. – Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 
prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e 
verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida 
para habilitação e dos recursos interpostos. 
 
9.19 – Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova 
data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as 
licitantes presentes. 
 
10 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO 
 
10.1. – Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº. 2 
– “Habilitação” do licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar. 
 
10.2. – Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em 
cartório competente ou por servidor designado para o pregão. 
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10.3 – As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a 
habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo 
que estes apresentem alguma restrição. 
 
10.3.1 – Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente apresentar preço inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
10.3.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de 
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido a Pregoeira. 
 
10.3.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05 
(cinco) dias úteis inicialmente concedidos. 
 
10.3.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
10.4 – Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização 
do pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias, 
contados de sua expedição. 
 
10.5 – Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste 
Edital será inabilitado, e a pregoeira examinará as ofertas subseqüentes e procederá 
à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse 
procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que 
atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 
 
10.6 – A pregoeira negociará diretamente com o proponente, para obtenção de 
melhor preço. 
 
11 – DA ADJUDICAÇÃO 
 
11.1. – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
11.2. – Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, a Pregoeira 
inabilitará a licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das 
licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma 
que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em 
que a Pregoeira poderá negociar com o proponente, para que seja obtido o melhor 
preço. 
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11.3. – Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira 
proclamará a vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para 
que manifestem imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, sob pena 
de decadência do direito por parte da licitante. Constará na ata da Sessão à síntese 
das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais 
Licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar-se sobre as razões do 
recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 
proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em secretaria. 
 
12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1. – Tendo a licitante manifestado, motivadamente, a intenção de recorrer na 
sessão pública do Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias corridos para 
apresentação das razões de recurso. 
 
12.2. – As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o prazo 
de 03 (três) dias corridos para apresentarem as contra-razões, que começará a 
correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos, em secretária. 
 
12.3. – A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são 
pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
 
12.4. – As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, a 
Pregoeira, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 
 
12.5. – O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre em 
dias úteis. 
 
12.6. – A falta de apresentação de razões, mencionadas no subitem 12.1., importará a 
decadência do direito de recurso, culminando com a adjudicação do objeto do 
certame à licitante vencedora. 
 
12.7. – O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
12.8. – A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á 
conhecimento, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 
 
12.9. – Não serão conhecidas as contra-razões a recursos intempestivamente 
apresentadas. 

13. DA EXECUÇÃO 

 
13.1 A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesma condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas quantidades do serviço 
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objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Nota de 
Empenho. 
 
13.2 A Prefeitura se reserva o direito de realizar apenas parte do objeto licitado, ou 
rejeitar todos, desde que haja conveniência para a Administração. 

14. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 
14.1 O fornecimento de equipamentos e estrutura objeto do presente edital será 
realizado pelo preço constante no contrato da licitante vencedora ou no mapa de 
lances. 
 
14.2 Os pagamentos serão realizados pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, em 
moeda corrente, transferência ou cheque nominal, mediante a apresentação da nota 
fiscal/Fatura, devidamente vistada pelo responsável pelo recebimento dos serviços, 
em 02 (duas) parcelas iguais, sendo que, a primeira logo após a efetiva prestação dos 
serviços e a restante em30  dias após a prestação dos serviços 
 
15- DAS PENALIDADES 
 
15.1. - Recusando-se a vencedora a contratação sem motivo justificado, caracterizará 
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 
10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa 
de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
 
15.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros 
ou atrasos no cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 
 
15.2.1. Advertência; 
 
15.2.2. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, da 
entrega do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 
 
15.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de 
atraso superior a 10 (dez) dias, com a conseqüente rescisão contratual, quando for o 
caso; 
 
15.2.4 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 
 
a) Inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
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c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 
 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
 
15.3. - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio 
da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
15.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o 
contratante promova sua reabilitação. 
 
15.5. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao 
Município de Pedra Azul/MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da 
data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas 
pelo Município, quando for o caso. 
 
16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1. – As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da dotação 
orçamentária constante do ANEXO IX  

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
17.1 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 
apresentação de documentação referente ao presente Edital. 
 
17.2 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
17.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e 
inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente na Prefeitura. 
 
17.4  O Prefeita Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de 
interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado. 
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17.5 É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo. 
 
17.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
pregão. 
 
17.7 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração e a segurança da aquisição.   
 
17.8. - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à 
aquisição. 
 
17.9  No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o 
recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será 
reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 
das propostas. 
 
17.10 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será 
competente o juízo da Comarca de Pedra Azul – Minas Gerais. 
 
17.11 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, 
ficará esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e 
horário, anteriormente estabelecidos. 
 
17.12  Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital 
deverão ser objeto de consulta, por escrito, a Pregoeira na Prefeitura Municipal, no 
endereço: Pedra Azul/MG, Praça Theopompo de Almeida, 250 - centro - CEP 39.970-
000 - Minas Gerais, até 05 (cinco) dias anteriores à data de abertura da licitação. 
Demais informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de São no 
endereço acima referenciado. 
 
17.13 Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidos mediante pagamento de 0,25 
(vinte e cinco) centavos por cópia nos horários de 14h00minas18h00min horas, no 
endereço referido no preâmbulo deste Edital.  
 
17.14 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira. 
 

Pedra Azul/MG, 05 de maio de 2017. 
 
 

DeisianeGreisse Silva Batista 
Pregoeira 
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ANEXO I 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 064/2017 - PREGÃO Nº. 020/2017 

 

DETALHAMENTO DO OBJETO 

Contratação de empresa para o fornecimento de estrutura e equipamentos para 
realização das festas em comemoração aos 105 anos de emancipação 
político/administrativa do município de Pedra Azul - MG, conforme a seguir:  

 
ITEM UND. QTDE PRODUTO 

1 Serviço 1 

Serviço de som (mega porte) -  p a fly(torres com no mínimo 06 m de 
altura); 32 caixas de grave com 2 alto falantes de 18 de 1600w rms; 32 
caixas medias alta byway com alto falantes de 12 + driver de 800w 
rms; amplificadores suficientes; sistema de p a periféricos; 01 
processador driver para sistema de caixa digital; 01 processador 
equalizador digital; 01 equalizador 1/3 para insert; 01 console p a 
digital 56 canais; 01 aparelho de cdj; sistema de palco sidefill; 04 
caixas de grave c/2 alto falantes de 18 de 1600w rms; 04 caixas medias 
alta byway c/2 alto falantes de 12 + driver de 800w rms; 
amplificadores suficientes; sistema de palco - monitores; 16 caixas de 
monitor 12 + driver de 400w rms; 02 subs de bateria e percussão; 
amplificadores suficientes; 02 amplificadores para sub de bateria e 
percursão de 3000w rms; sistema de palco; 02 amplificadores p/ 
guitarra c/caixa 04 alto falantes de 12; sistema p/ contra baixo c/ 1 
caixa c/ 4 alto falantes de 10 e 1 caixa c/1 alto falante de 15; 01 
bateria acustica; 16 pedestais girafa; 10 garras clamp; 08 direct box 
passivo; 08 direct box ativo; 06 microfone sem fio uhf; 15 microfones 
para voz; 15 microfones para instrumento; 02 power play para 08 
fones com 16 fones; sistema de palco periférico; 08 canais de 
equalização; 01 processador equalizador digital; 01 console digital 
para monitor 56 canais; sistema de comunicação - palco p a custo da 
diária (o som deverá ficar disponível nos dias 01,02,03 e 04 de 
junho) 

2 Unidade 1 

Elevação Da Policia Militar -  Plataforma De Elevação Com 02 M De 
Altura (Deverá Ficar Disponível Nos Dias 01,02,03 E 04 De Junho 
Nos Horários Definidos No Edital), dentro dos padrões legais de 
segurança e legalidade aprovadas pelos órgão competentes.   

3 Unidade 20 

Locação de tenda 4x4 -  tenda com 4x4m estrutura em metalon teto 
formato piramidal ou chapéu de bruxa cobertura de teto e fechamento 
lateral em lona auto extinguível - não inflamável não propaga chamas 
resistência a ruptura até 200kg/m cor branca   luminária   não 
necessita de fundação, com extintor. (deverá ficar disponível nos 
dias 01,02,03 e 04 de junho nos horários definidos no edital) 
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4 Unidade 5 

Locação de tenda 6x6 -  tenda com 6x6m estrutura em metalon teto 
formato piramidal ou chapéu de bruxa cobertura de teto e fechamento 
lateral em lona auto extinguível - não inflamável não propaga chamas 
resistência a ruptura até 200kg/m cor branca   luminária   não 
necessita de fundação, com extintor. (deverá ficar disponível nos 
dias 01,02,03 e 04 de junho nos horários definidos no edital) 

5 Unidade 6 

Locação de banheiro químico -  cabines de sanitários químicos em 
polietileno de alta densidade, contendo caixa de dejetos com 
capacidade para 320 litros e assento mictório independente, piso 
antiderrapante   pontos de ventilação, teto translúcido, dispositivo de 
trinco com trava interna e com identificação de ocupado/livre, 
identificação de masculino e feminino, suporte para papel higiênico, 
produto químico biodegradável e manutenção diária (a empresa 
vencedora devera disponibilizar pessoal em numero suficiente para 
atender a manutenção e limpeza diária das cabines sanitárias inclusive 
com reposição de peças que eventualmente estejam danificadas e 
materiais tais como papel higiênico, desinfetante). Obs.: a empresa 
deverá apresentar documentos de licença ambiental; (deverá ficar 
disponível nos dias 01,02,03 e 04 de junho nos horários definidos 
no edital) 

6 Unidade 1 

Locação de palco 12x10 -  medindo 12x10 estrutura em alumínio q30 
ou equivalente housemix coberto 2x2m com piso a 30cm do chão 02 
camarins (4x4) iluminado com tomada todo fechado com compensado 
de 15mm e cobertura de lona e piso com carpete  01 escada de acesso 
com piso antiderrapante e degrau de 22cm cada 02 corrimão 04 talhas 
de 01 tonelada no mínimo para a elevação da cobertura do palco 02 
torres de fly com no mínimo 06 metros de altura por 02 metros de 
largura e 02 m de profundidade para caixas de som guarda corpo em 
todo o palco incluindo a área de serviço  piso em placas feito de 
compensado de 18mm e todo acabado e reforçado para maior 
segurança  fechamento em toda a frente do palco com compensado de 
15mm pe nivelador em todo o piso do palco e inclusive nas torres de 
sustentação da cobertura do palco e nas torres do fly das caixas de som 
cobertura do palco em lona  cobertura do palco extremamente 
resistente podendo suportar um bom peso de estrutura de iluminação 
como por exemplo: box truss de par 64 ou grid de q30 sendo que a 
estrutura do palco terá vários  pontos para colocação de telhas  pois 
sem isso e praticamente impossível a instalação da estrutura de luz 
com a iluminação  o palco será equipado com dois extintores de 
incêndio de 6kg 40 bc de pó químico seco  toda área do evento possui 
instalações elétricas embutidas em eletrodutos de pvc  luminárias em 
acordo com a nbr 5410 da ABNT  a área de palco e equipamentos serão 
servidos com rede de fiação em bitola de cobre #70mmª  em cabo 
quadruplex com dupla proteção de isolamento. (deverá ficar 
disponível nos dias 01,02,03 e 04 de junho nos horários definidos 
no edital) 

7 Unidade 1 

Serviço de aluguel de gerador de energia -  01 grupo gerador 
cumminspowergeneration modelo c200 d6-4 260 kva (208kw) em 
regime de emergência (standby) ou 2407kva (192kw) em regime de 
fonte principal (prime) 60hz 380 volts entre fases e 220 volts entre fase 
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e neutro   com sistema de arrefecimento por radiador   sistema de 
comando e controle digital para operação manual e carenado a 75 db 
mg 260kva manual e carenado a 75 dbs motor diesel cummins modelo 
6cta aa 8 3-g1 com sistema de arrefecimento por radiador 6 cilindros 
em linha deslocamento volumétrico de 8 3 litros 1800 rpm    custo da 
diária. (deverá ficar disponível nos dias 01,02,03 e 04 de junho nos 
horários definidos no edital)  

8 Unidade 1 

Locação de placa metálica -  300 metros de placa metálica para 
fechamento. (deverá ficar disponível nos dias 01, 02,03 e 04 de 
junho nos horários definidos no edital). 2,80 de altura , 2 metros de 
comprimento, entre 5 e 10 milímetros de espessura. 

9 Serviço 1 

Serviço de iluminação de grande porte -  120 refletores par 64 foco 
5; 120 refletores par 64 foco 1; 32 acl (par 56 foco1); 07 elipsoidal 
completo; 10 set light; 02 minibrute de 06 lâmpadas cada; 02 
maquinas de fumaça de 1500w com ventilador; 24 moving; 60 canais 
de dimmer (dmx512); 01 no mínimo 1spliter de 4 ou 8 canais; 01 mesa 
regia ou avolitepearl2004; 04 box truss de 12 par cada suspenso no 
fundo do teto do palco; 48 metros de treliça q30; 01 - o ground será 
montado com os pés direto na altura mínima de 07m fixado no teto do 
palco todas as talhas usadas na elevação das estruturas serão de no 
mínimo 1000kg   por questões de segurança tanto do equipamento 
quanto aos das pessoas que estiverem trabalhando perante o palco;   
cabeamento necessários  liquido para as maquinas de fumaça de boa 
qualidade e neutro; 02 canhões seguidores (deverá ficar disponível 
nos dias 01,02,03 e 04 de junho nos horários definidos no edital). 

10 Unidade 1 

Locação de tenda 10x10 -  tenda com 10x10m estrutura em metalon 
teto formato piramidal ou chapéu de bruxa cobertura de teto e 
fechamento lateral em lona auto extinguível - não inflamável não 
propaga chamas resistência a ruptura até 200kg/m cor branca   
luminária   não necessita de fundação    utilização mínima de duas 
diárias com extintor (deverá ficar disponível nos dias 01,02,03 e 04 
de junho nos horários definidos no edital).  
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ANEXO II 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 064/2017 

PREGÃO Nº. 020/2017 

CREDENCIAMENTO 
 
 
A empresa ............................., inscrita no CNPJ ......................, por intermédio de seu 
representante legal, Sr. ..................., portador do ......................., mediante o presente, 
credenciamos o(a) Sr.(a) .............................., portador (a) da Cédula de Identidade nº 
............... e CPF nº ...................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura 
Municipal de Pedra Azul/MG, na modalidade Pregão, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes  para pronunciar-se em 
nome da empresa ................, CNPJ nº ..............., bem como formular propostas, dar lances 
verbais e  praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar 
contratos. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Assinatura do Dirigente da Empresa 
(reconhecer firma como pessoa jurídica) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 064/2017 

PREGÃO Nº. 020/2017 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 
10.520/2002 

 
 
 
................................................................,CNPJ...................................., sediada 

........................................................................, por intermédio de seu representante legal, infra-

assinado, e para os fins do Pregão nº. 020/2017, DECLARA expressamente que: 

 

Cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos 

neste Edital. 

 

 
.................................................., ............ de........................ de 2017. 

 
............................................................................... 
Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 
Nome: ........................................................................ 
 
Nº Cédula de Identidade: ............................................ 
 
 

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE A PREGOEIRA, 
PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA 
ABERTURA DA SESSÃO. 
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ANEXO IV 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 064/2017 

PREGÃO Nº. 020/2017 

 .........................................., ........... de ............................. de 2017. 
À 
Prefeitura Municipal de Pedra Azul/MG 
A/C: Comissão de Licitação 
 
Ref.: Pregão 020/2017 
 
Prezados Senhores: 
 
(Razão Social do Proponente).........................................., inscrita no CNPJ nº.........................., em 
atendimento aos termos do Edital Pregão 020/2017, acima referenciado vem, pela 
presente, apresentar, conforme abaixo, nossa proposta comercial 
 
De acordo com o edital do pregão 020/2017 e seus anexos apresentam minha 
proposta para contratação de empresa para o fornecimento de estrutura e 
equipamentos para realização das festas em comemoração aos 105 anos de 
emancipação político/administrativa do município de Pedra Azul – MG. 
 
DATA DA REALIZAÇÃO DO EVENTO: No dia 01, 02,03 e 04de junho de 2017 na Praça 
Theopompo de Almeida, 250- Centro - na sede do Município de Pedra Azul - MG, com início às 
18h00min horas e encerramento às 04h00min horas do dia seguinte. 
 

ITEM UND. QTDE PRODUTO 
VALOR 
UNIT. 

VALOR TOTAL 

1 Serviço 1 

Serviço de som (mega porte) -  p a 
fly(torres com no mínimo 06 m de 
altura); 32 caixas de grave com 2 alto 
falantes de 18 de 1600w rms; 32 caixas 
medias alta byway com alto falantes de 
12 + driver de 800w rms; amplificadores 
suficientes; sistema de p a periféricos; 
01 processador driver para sistema de 
caixa digital; 01 processador 
equalizador digital; 01 equalizador 1/3 
para insert; 01 console p a digital 56 
canais; 01 aparelho de cdj; sistema de 
palco sidefill; 04 caixas de grave c/2 
alto falantes de 18 de 1600w rms; 04 
caixas medias alta byway c/2 alto 
falantes de 12 + driver de 800w rms; 
amplificadores suficientes; sistema de 
palco - monitores; 16 caixas de monitor 
12 + driver de 400w rms; 02 subs de 
bateria e percussão; amplificadores 
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suficientes; 02 amplificadores para sub 
de bateria e percursão de 3000w rms; 
sistema de palco; 02 amplificadores p/ 
guitarra c/caixa 04 alto falantes de 12; 
sistema p/ contra baixo c/ 1 caixa c/ 4 
alto falantes de 10 e 1 caixa c/1 alto 
falante de 15; 01 bateria acustica; 16 
pedestais girafa; 10 garras clamp; 08 
direct box passivo; 08 direct box ativo; 
06 microfone sem fio uhf; 15 microfones 
para voz; 15 microfones para 
instrumento; 02 power play para 08 
fones com 16 fones; sistema de palco 
periférico; 08 canais de equalização; 01 
processador equalizador digital; 01 
console digital para monitor 56 canais; 
sistema de comunicação - palco p a 
custo da diária (o som deverá ficar 
disponível nos dias 01,02,03 e 04 de 
junho) 

2 Unidade 1 

Elevação Da Policia Militar -  
Plataforma De Elevação Com 02 M De 
Altura (Deverá Ficar Disponível Nos 
Dias 01,02,03 E 04 De Junho Nos 
Horários Definidos No Edital), dentro 
dos padrões legais de segurança e 
legalidade aprovadas pelos órgão 
competentes.   

  

3 Unidade 20 

Locação de tenda 4x4 -  tenda com 
4x4m estrutura em metalon teto 
formato piramidal ou chapéu de bruxa 
cobertura de teto e fechamento lateral 
em lona auto extinguível - não 
inflamável não propaga chamas 
resistência a ruptura até 200kg/m cor 
branca   luminária   não necessita de 
fundação, com extintor. (deverá ficar 
disponível nos dias 01,02,03 e 04 de 
junho nos horários definidos no 
edital) 

  

4 Unidade 5 

Locação de tenda 6x6 -  tenda com 
6x6m estrutura em metalon teto 
formato piramidal ou chapéu de bruxa 
cobertura de teto e fechamento lateral 
em lona auto extinguível - não 
inflamável não propaga chamas 
resistência a ruptura até 200kg/m cor 
branca   luminária   não necessita de 
fundação, com extintor. (deverá ficar 
disponível nos dias 01,02,03 e 04 de 
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junho nos horários definidos no 
edital) 

5 Unidade 6 

Locação de banheiro químico -  
cabines de sanitários químicos em 
polietileno de alta densidade, contendo 
caixa de dejetos com capacidade para 
320 litros e assento mictório 
independente, piso antiderrapante   
pontos de ventilação, teto translúcido, 
dispositivo de trinco com trava interna 
e com identificação de ocupado/livre, 
identificação de masculino e feminino, 
suporte para papel higiênico, produto 
químico biodegradável e manutenção 
diária (a empresa vencedora devera 
disponibilizar pessoal em numero 
suficiente para atender a manutenção e 
limpeza diária das cabines sanitárias 
inclusive com reposição de peças que 
eventualmente estejam danificadas e 
materiais tais como papel higiênico, 
desinfetante). Obs.: a empresa deverá 
apresentar documentos de licença 
ambiental; (deverá ficar disponível 
nos dias 01,02,03 e 04 de junho nos 
horários definidos no edital) 

  

6 Unidade 1 

Locação de palco 12x10 -  medindo 
12x10 estrutura em alumínio q30 ou 
equivalente housemix coberto 2x2m 
com piso a 30cm do chão 02 camarins 
(4x4) iluminado com tomada todo 
fechado com compensado de 15mm e 
cobertura de lona e piso com carpete  
01 escada de acesso com piso 
antiderrapante e degrau de 22cm cada 
02 corrimão 04 talhas de 01 tonelada 
no mínimo para a elevação da 
cobertura do palco 02 torres de fly com 
no mínimo 06 metros de altura por 02 
metros de largura e 02 m de 
profundidade para caixas de som 
guarda corpo em todo o palco incluindo 
a área de serviço  piso em placas feito 
de compensado de 18mm e todo 
acabado e reforçado para maior 
segurança  fechamento em toda a frente 
do palco com compensado de 15mm pe 
nivelador em todo o piso do palco e 
inclusive nas torres de sustentação da 
cobertura do palco e nas torres do 
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flydas caixas de som cobertura do palco 
em lona  cobertura do palco 
extremamente resistente podendo 
suportar um bom peso de estrutura de 
iluminação como por exemplo: box truss 
de par 64 ou grid de q30 sendo que a 
estrutura do palco terá vários  pontos 
para colocação de telhas  pois sem isso e 
praticamente impossível a instalação da 
estrutura de luz com a iluminação  o 
palco será equipado com dois extintores 
de incêndio de 6kg 40 bc de pó químico 
seco  toda área do evento possui 
instalações elétricas embutidas em 
eletrodutos de pvc  luminárias em 
acordo com a nbr 5410 da ABNT  a área 
de palco e equipamentos serão servidos 
com rede de fiação em bitola de cobre 
#70mmª  em cabo quadruplex com 
dupla proteção de isolamento. (deverá 
ficar disponível nos dias 01,02,03 e 
04 de junho nos horários definidos 
no edital) 

7 Unidade 1 

Serviço de aluguel de gerador de 
energia -  01 grupo gerador 
cumminspowergeneration modelo c200 
d6-4 260 kva (208kw) em regime de 
emergência (standby) ou 2407kva 
(192kw) em regime de fonte principal 
(prime) 60hz 380 volts entre fases e 220 
volts entre fase e neutro   com sistema 
de arrefecimento por radiador   sistema 
de comando e controle digital para 
operação manual e carenado a 75 db 
mg 260kva manual e carenado a 75 dbs 
motor diesel cummins modelo 6cta aa 8 
3-g1 com sistema de arrefecimento por 
radiador 6 cilindros em linha 
deslocamento volumétrico de 8 3 litros 
1800 rpm    custo da diária. (deverá 
ficar disponível nos dias 01,02,03 e 
04 de junho nos horários definidos 
no edital)  

  

8 Unidade 1 

Locação de placa metálica -  300 
metros de placa metálica para 
fechamento. (deverá ficar disponível 
nos dias 01, 02,03 e 04 de junho nos 
horários definidos no edital). 2,80 de 
altura , 2 metros de comprimento, entre 
5 e 10 milímetros de espessura. 
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9 Serviço 1 

Serviço de iluminação de grande 
porte -  120 refletores par 64 foco 5; 
120 refletores par 64 foco 1; 32 acl (par 
56 foco1); 07 elipsoidal completo; 10 set 
light; 02 minibrute de 06 lâmpadas 
cada; 02 maquinas de fumaça de 1500w 
com ventilador; 24 moving; 60 canais de 
dimmer (dmx512); 01 no mínimo 
1spliter de 4 ou 8 canais; 01 mesa regia 
ou avolitepearl 2004; 04 box truss de 12 
par cada suspenso no fundo do teto do 
palco; 48 metros de treliça q30; 01 - o 
ground será montado com os pés direto 
na altura mínima de 07m fixado no teto 
do palco todas as talhas usadas na 
elevação das estruturas serão de no 
mínimo 1000kg   por questões de 
segurança tanto do equipamento 
quanto aos das pessoas que estiverem 
trabalhando perante o palco;   
cabeamento necessários  liquido para as 
maquinas de fumaça de boa qualidade e 
neutro; 02 canhões seguidores (deverá 
ficar disponível nos dias 01,02,03 e 
04 de junho nos horários definidos 
no edital). 

  

10 Unidade 1 

Locação de tenda 10x10 -  tenda com 
10x10m estrutura em metalon teto 
formato piramidal ou chapéu de bruxa 
cobertura de teto e fechamento lateral 
em lona auto extinguível - não 
inflamável não propaga chamas 
resistência a ruptura até 200kg/m cor 
branca   luminária   não necessita de 
fundação    utilização mínima de duas 
diárias com extintor (deverá ficar 
disponível nos dias 01,02,03 e 04 de 
junho nos horários definidos no 
edital).  

  

 
 

Obs:Todos os Equipamentos e o Palco deverão estar instalados e prontos no mínimo 14 horas antes 
do inicio do evento. 
A aparelhagem de som deverá está em funcionamento todos os dias do evento a partir da 18h00min 
horas 

 
Valor Total da Proposta R$ __________________(_____________________________) 

 
Prazo de Validade da Proposta:  ............... dias a contar da data de abertura das propostas 
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Declaro aceitos os termos do Pregão020/2017, apresentando a minha proposta. 
 
 
 
 
Declaramos que nos preços ora ofertados estão incluídos todos os tributos, 
taxas ou despesas direta ou indiretamente incidentes em virtude da execução 
dos serviços objeto da licitação em referência, bem como, custos com 
mobilização e desmobilização, viagens e diárias, alimentação e estadia de 
montadores. 
 
_________________________________________ 
Local e data 
 

________________________________________ 
Assinatura do Representante da Empresa 

 
Carimbo do CNPJ  da empresa: 
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ANEXO V 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 064/2017 

PREGÃO Nº. 020/2017 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 
 
.......................................................,CNPJ..............................., sediada ........................................................... , por 
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº. 
020/2017 DECLARA expressamente que: 
Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatória, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 
......................................, ...... de........................de 2017. 
 
 

.......................................................................... 
Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 
 
 

Nome: ......................................................... 
 

Nº Cédula de Identidade: ................................... 
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ANEXO VI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 064/2017 

PREGÃO Nº. 020/2017 
 
 
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
 

DECLARAÇÃO 
Ref.: (identificação da licitação) 

 

................................., inscrito 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 inciso V 
do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

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

(data) 

 

 

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

(representante legal) 
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ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 064/2017 

PREGÃO Nº. 020/2017 

 
DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL 

 
 
 

...........................................................,CNPJ......................................, sediada 

..........................................................., por intermédio de seu representante legal, infra-

assinado, e para os fins do Pregão nº. 020/2017, DECLARA expressamente que: 

 

Concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital. 

 

............................................, ........ de ............................. de 2017. 
 
 
 
 

......................................................................... 
Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 
 
 
 
Nome: ................................................................... 
 
Nº Cédula de Identidade: ...................................... 
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ANEXO VIII 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 064/2017 

PREGÃO Nº. 020/2017 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

O MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL, inscrito no CNPJ sob o Nº. 18.414.565/0001-80, com sede na 
Praça Theopompo de Almeida, 250 BAIRRO: Centro, PEDRA AZUL  - MINAS GERAIS, a seguir 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeita Municipal, Sr. HERMELINO 
MANOEL MALAQUIAS, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 459.121.736-15 e RG MG- 
2.968.018 residente e domiciliado à rua Buenos Aires 110, Centro – Pedra Azul – MG, e a empresa 
........................inscrita no CNPJ Nº..............., com sede na ................................ a seguir denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por _____________, resolvem firmar o presente contrato para 
prestação de serviços, em conformidade com a regência da Lei Federal nº. 8.666/93, mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 

 
PRIMEIRA – DO OBJETO  
Constitui o objeto desse contato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS 
EM COMEMORAÇÃO AOS 105 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO/ADMINISTRATIVA 
DO MUNICIPIO DE PEDRA AZUL - MG detalhada na forma abaixo; 

 
Descrição do Objeto 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA 
REALIZAÇÃO DAS FESTAS EM COMEMORAÇÃO AOS 105 ANOS DE EMANCIPAÇÃO 
POLITICO/ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PEDRA AZUL - MG 

 

ITEM UND. QTDE PRODUTO 
VALOR 
UNIT. 

VALOR TOTAL 

1 Serviço 1 

Serviço de som (mega porte) -  p a 
fly(torres com no mínimo 06 m de 
altura); 32 caixas de grave com 2 alto 
falantes de 18 de 1600w rms; 32 caixas 
medias alta byway com alto falantes de 
12 + driver de 800w rms; amplificadores 
suficientes; sistema de p a periféricos; 
01 processador driver para sistema de 
caixa digital; 01 processador 
equalizador digital; 01 equalizador 1/3 
para insert; 01 console p a digital 56 
canais; 01 aparelho de cdj; sistema de 
palco sidefill; 04 caixas de grave c/2 
alto falantes de 18 de 1600w rms; 04 
caixas medias alta byway c/2 alto 
falantes de 12 + driver de 800w rms; 
amplificadores suficientes; sistema de 
palco - monitores; 16 caixas de monitor 
12 + driver de 400w rms; 02 subs de 
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bateria e percussão; amplificadores 
suficientes; 02 amplificadores para sub 
de bateria e percursão de 3000w rms; 
sistema de palco; 02 amplificadores p/ 
guitarra c/caixa 04 alto falantes de 12; 
sistema p/ contra baixo c/ 1 caixa c/ 4 
alto falantes de 10 e 1 caixa c/1 alto 
falante de 15; 01 bateria acustica; 16 
pedestais girafa; 10 garras clamp; 08 
direct box passivo; 08 direct box ativo; 
06 microfone sem fio uhf; 15 microfones 
para voz; 15 microfones para 
instrumento; 02 power play para 08 
fones com 16 fones; sistema de palco 
periférico; 08 canais de equalização; 01 
processador equalizador digital; 01 
console digital para monitor 56 canais; 
sistema de comunicação - palco p a 
custo da diária (o som deverá ficar 
disponível nos dias 01,02,03 e 04 de 
junho) 

2 Unidade 1 

Elevação Da Policia Militar -  
Plataforma De Elevação Com 02 M De 
Altura (Deverá Ficar Disponível Nos 
Dias 01,02,03 E 04 De Junho Nos 
Horários Definidos No Edital), dentro 
dos padrões legais de segurança e 
legalidade aprovadas pelos órgão 
competentes.   

  

3 Unidade 20 

Locação de tenda 4x4 -  tenda com 
4x4m estrutura em metalon teto 
formato piramidal ou chapéu de bruxa 
cobertura de teto e fechamento lateral 
em lona auto extinguível - não 
inflamável não propaga chamas 
resistência a ruptura até 200kg/m cor 
branca   luminária   não necessita de 
fundação, com extintor. (deverá ficar 
disponível nos dias 01,02,03 e 04 de 
junho nos horários definidos no 
edital) 

  

4 Unidade 5 

Locação de tenda 6x6 -  tenda com 
6x6m estrutura em metalon teto 
formato piramidal ou chapéu de bruxa 
cobertura de teto e fechamento lateral 
em lona auto extinguível - não 
inflamável não propaga chamas 
resistência a ruptura até 200kg/m cor 
branca   luminária   não necessita de 
fundação, com extintor. (deverá ficar 
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disponível nos dias 01,02,03 e 04 de 
junho nos horários definidos no 
edital) 

5 Unidade 6 

Locação de banheiro químico -  
cabines de sanitários químicos em 
polietileno de alta densidade, contendo 
caixa de dejetos com capacidade para 
320 litros e assento mictório 
independente, piso antiderrapante   
pontos de ventilação, teto translúcido, 
dispositivo de trinco com trava interna 
e com identificação de ocupado/livre, 
identificação de masculino e feminino, 
suporte para papel higiênico, produto 
químico biodegradável e manutenção 
diária (a empresa vencedora devera 
disponibilizar pessoal em numero 
suficiente para atender a manutenção e 
limpeza diária das cabines sanitárias 
inclusive com reposição de peças que 
eventualmente estejam danificadas e 
materiais tais como papel higiênico, 
desinfetante). Obs.: a empresa deverá 
apresentar documentos de licença 
ambiental; (deverá ficar disponível 
nos dias 01,02,03 e 04 de junho nos 
horários definidos no edital) 

  

6 Unidade 1 

Locação de palco 12x10 -  medindo 
12x10 estrutura em alumínio q30 ou 
equivalente housemix coberto 2x2m 
com piso a 30cm do chão 02 camarins 
(4x4) iluminado com tomada todo 
fechado com compensado de 15mm e 
cobertura de lona e piso com carpete  
01 escada de acesso com piso 
antiderrapante e degrau de 22cm cada 
02 corrimão 04 talhas de 01 tonelada 
no mínimo para a elevação da 
cobertura do palco 02 torres de fly com 
no mínimo 06 metros de altura por 02 
metros de largura e 02 m de 
profundidade para caixas de som 
guarda corpo em todo o palco incluindo 
a área de serviço  piso em placas feito 
de compensado de 18mm e todo 
acabado e reforçado para maior 
segurança  fechamento em toda a frente 
do palco com compensado de 15mm pe 
nivelador em todo o piso do palco e 
inclusive nas torres de sustentação da 
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cobertura do palco e nas torres do fly 
das caixas de som cobertura do palco 
em lona  cobertura do palco 
extremamente resistente podendo 
suportar um bom peso de estrutura de 
iluminação como por exemplo: box truss 
de par 64 ou grid de q30 sendo que a 
estrutura do palco terá vários  pontos 
para colocação de telhas  pois sem isso e 
praticamente impossível a instalação da 
estrutura de luz com a iluminação  o 
palco será equipado com dois extintores 
de incêndio de 6kg 40 bc de pó químico 
seco  toda área do evento possui 
instalações elétricas embutidas em 
eletrodutos de pvc  luminárias em 
acordo com a nbr 5410 da ABNT  a área 
de palco e equipamentos serão servidos 
com rede de fiação em bitola de cobre 
#70mmª  em cabo quadruplex com 
dupla proteção de isolamento. (deverá 
ficar disponível nos dias 01,02,03 e 
04 de junho nos horários definidos 
no edital) 

7 Unidade 1 

Serviço de aluguel de gerador de 
energia -  01 grupo gerador 
cumminspowergeneration modelo c200 
d6-4 260 kva (208kw) em regime de 
emergência (standby) ou 2407kva 
(192kw) em regime de fonte principal 
(prime) 60hz 380 volts entre fases e 220 
volts entre fase e neutro   com sistema 
de arrefecimento por radiador   sistema 
de comando e controle digital para 
operação manual e carenado a 75 db 
mg 260kva manual e carenado a 75 dbs 
motor diesel cummins modelo 6cta aa 8 
3-g1 com sistema de arrefecimento por 
radiador 6 cilindros em linha 
deslocamento volumétrico de 8 3 litros 
1800 rpm    custo da diária. (deverá 
ficar disponível nos dias 01,02,03 e 
04 de junho nos horários definidos 
no edital)  

  

8 Unidade 1 

Locação de placa metálica -  300 
metros de placa metálica para 
fechamento. (deverá ficar disponível 
nos dias 01, 02,03 e 04 de junho nos 
horários definidos no edital). 2,80 de 
altura , 2 metros de comprimento, entre 
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5 e 10 milímetros de espessura. 

9 Serviço 1 

Serviço de iluminação de grande 
porte -  120 refletores par 64 foco 5; 
120 refletores par 64 foco 1; 32 acl (par 
56 foco1); 07 elipsoidal completo; 10 set 
light; 02 minibrute de 06 lâmpadas 
cada; 02 maquinas de fumaça de 1500w 
com ventilador; 24 moving; 60 canais de 
dimmer (dmx512); 01 no mínimo 
1spliter de 4 ou 8 canais; 01 mesa regia 
ou avolitepearl 2004; 04 box truss de 12 
par cada suspenso no fundo do teto do 
palco; 48 metros de treliça q30; 01 - o 
ground será montado com os pés direto 
na altura mínima de 07m fixado no teto 
do palco todas as talhas usadas na 
elevação das estruturas serão de no 
mínimo 1000kg   por questões de 
segurança tanto do equipamento 
quanto aos das pessoas que estiverem 
trabalhando perante o palco;   
cabeamento necessários  liquido para as 
maquinas de fumaça de boa qualidade e 
neutro; 02 canhões seguidores (deverá 
ficar disponível nos dias 01,02,03 e 
04 de junho nos horários definidos 
no edital). 

  

10 Unidade 1 

Locação de tenda 10x10 -  tenda com 
10x10m estrutura em metalon teto 
formato piramidal ou chapéu de bruxa 
cobertura de teto e fechamento lateral 
em lona auto extinguível - não 
inflamável não propaga chamas 
resistência a ruptura até 200kg/m cor 
branca   luminária   não necessita de 
fundação    utilização mínima de duas 
diárias com extintor (deverá ficar 
disponível nos dias 01,02,03 e 04 de 
junho nos horários definidos no 
edital).  

  

 
 

Obs: Todos os Equipamentos e o Palco deverão estar instalados e prontos no mínimo 14 horas antes do 
inicio do evento. 
A aparelhagem de som deverá está em funcionamento todos os dias do evento a partir da 18h00min 
horas 

 
Cláusula primeira 
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 Todos os serviços ora contratados serão encaixados dentro da Programação da Festa, 
onde estarão sujeitos a obedecer aos horários definidos para cada tipo de evento. Todos os 
Equipamentos e o Palco deverão estar instalados e prontos no mínimo 14 horas antes do inicio 
do evento. 
 
SEGUNDA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos trabalhos definidos na cláusula primeira, o 
valor definido através do processo licitação Pregão 020/2017, de R$ _____________ 
(________________________), que serão pagas após a prestação dos serviços. 
 
2.1) O preço ajustado é inalterável e inclui todos os custos, diretos e indiretos, 
mobilização e desmobilização, viagens e diárias, alimentação e estadias dos montadores dos 
equipamentos e estrutura, remuneração, tributos, encargos sociais e trabalhistas, bem como 
outras incidências existentes, de qualquer espécie e natureza. 
 
TERCEIRA  – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1) As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária:  
 
10.01.01.13.392.0052.2102 – Manutenção das Atividades de Sec. de Cultura 

33903900 – Outros Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica 
Ficha – 1189 
Fonte: 100 – Recursos Ordinários 

 
QUARTA - DAS ESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
4.1 I - Cumprir dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas. 
 
II - Assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços realizados.  
 
III - Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades 
aplicáveis ou cabíveis.  
 
IV - Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre a 
prestação de serviços em locais públicos.  
 
V - Realizar permanentemente a limpeza de eventuais sobras de materiais junto ao local da 
montagem dos equipamentos 
 
VI - Responsabilizar por eventuais acidentes causados a terceiros por falta de sinalização, 
escoramentos mal executados ou falha no uso dos equipamentos 
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VII - Todas as despesas referente a entrega dos serviços, bem como qualquer outra, direta ou 
indiretamente pertinentes ao presente contrato. 
 
VIII - Os pagamentos, quer sejam federais, Estaduais ou Municipais, de todos os tributos 
incidentes sobre este instrumento ou decorrentes dos serviços prestados, bem como 
decorrentes da legislação trabalhista e providenciaria, a qualquer empregado ou preposto seu, 
inclusive os seus próprios, sob pena de retenção do pagamento. 

 
QUINTA – NOVAÇÃO 
 
5.1- Qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do cumprimento do 
presente contrato, não constituirá novação ou extinção da respectiva obrigação, podendo a 
mesma ser exigida a qualquer tempo. 
 
SEXTA – PENALIDADES 
 
6.1) Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste instrumento, a 
CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas: 
  
6.1.1 – Advertência; 
6.1.2 – Multa; 
6.1.3 – Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município por prazo não 
superior a 02 anos. 
561.4 – Propor a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública. 
6.1.5 – Em qualquer caso, garantir-se-á à CONTRATADA a ampla defesa. 
 
SÉTIMA – CESSÃO 
 
7.1) Havendo justificado interesse público e autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, 
este contrato poderá ser cedido ou transferido no todo ou parcialmente. Ocorrendo a 
hipótese prevista nesta cláusula, a cessionária deverá preencher todas as condições exigidas 
à cedente para assinatura deste instrumento. 
 
OITAVA – VIGÊNCIA 
 
8.1) Este contrato terá sua vigência a partir de sua assinatura até o dia 31de agosto de 2017. 
 
NONA  – DA LICITAÇÃO 
 
9.1)  Este processo será celebrado em vista ao processo licitatório 064/2017 na modalidade 
Pregão 020/2017. 
 
DÉCIMA – DAS CONDIÇOES GERAIS 
 
10.1) A contratada deverá observar e obedecer a programação do evento, a ser fornecida 
adiante pelo CONTRATANTE, na qual deverá fazer parte e  zelar para que a mesma aconteça 
estritamente conforme programado. 
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10.2) Será de responsabilidade do CONTRATANTE a disponibilidade de energia para a 
iluminação das tendas e barracas existentes na Festa. 
 
10.3) Fica convencionada a multa de 5% (cinco por cento) do valor total do presente 
contrato, que será paga pela parte que rescindir o presente contrato sem justificativa cabível. 
 
10.4) Fica convencionada a multa de 10% (dez por cento) do valor mensal do presente 
contrato, que será paga pela parte que infringir qualquer das cláusulas deste contrato. 
 
DÉCIMA PRIMEIRA  – DO FORO 
 
11.1) – Para a solução das questões decorrentes deste contrato, elege-se o Foro da Comarca 
de Pedra Azul – MG , renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja 
 
PEDRA AZUL – MG, ____ de  ________________de 2017 
 
 
Prefeitura Municipal de PEDRA AZUL– MG        EMPRESA CONTRATADA 
Silvana Maria Araújo Mendes 
Prefeita Municipal                                                         Representante Legal 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
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ANEXO IX – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

OBJETO - contratação de empresa para o fornecimento de estrutura e equipamentos 
para realização das festas em comemoração aos 105 anos de emancipação 
político/administrativa do município de Pedra Azul - MG 

 
10.01.01.13.392.0052.2102 – Manutenção das Atividades de Sec. de Cultura 

33903900 – Outros Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica 
Ficha – 1161  
Fonte: 100 – Recursos Ordinários 

 
DATA DA REALIZAÇÃO DO EVENTO: Nos dias01, 02, 03, e 04 de junho de 2017na 
PraçaSérgio Cordeiro, 610 Bonfim - na sede do Município de Pedra Azul - MG, com início às 
09h00min horas e encerramento às 04h00min horas do dia seguinte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Praça Theopompo de Almeida, 250 – Centro, Pedra Azul/MG – CEP.: 39.970-000 – email: pamglicita@yahoo.com 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL 
CNPJ: 18.414.565/0001- 80 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 

 
 
 Atesto para os fins de habilitação no Processo Licitatório nº  064/2017 – 
Pregão020/2017 que o Senhor __________________________ inscrito no CPF sob o nº 
_______________ e RG ___________________, representante da empresa 
____________________________, compareceu ao local da realização do evento efetuando a 
visita técnica para verificação do espaço. 

 
 

Pedra Azul – MG - _____ de_________________de2017 
 
 
 
 
 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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TERMO DE REFERÊNCIA – PREGÃO 020/2017 

 

1 – OBJETO 

 
Contratação de empresa para o fornecimento de estrutura e equipamentos para 
realização das festas em comemoração aos 105 anos de emancipação 
político/administrativa do município de PEDRA AZUL – MG 
 
2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 
Essa Contratação é essencial para o Setor de Cultura, para realizar o evento no intuito de 
fortalecer as festas populares e fomentar o turismo, tendo como objetivo o desenvolvimento 
cultural de nosso município. 
 

3 – ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS 

 

ITEM UND. QTDE PRODUTO 
VALOR UNIT. 

MÉDIO 
(Para 4 dias) 

1 Serviço 
 
1 
 

Serviço de som (mega porte) -  p a 
fly(torres com no mínimo 06 m de 
altura); 32 caixas de grave com 2 alto 
falantes de 18 de 1600w rms; 32 caixas 
medias alta byway com alto falantes de 
12 + driver de 800w rms; amplificadores 
suficientes; sistema de p a periféricos; 
01 processador driver para sistema de 
caixa digital; 01 processador 
equalizador digital; 01 equalizador 1/3 
para insert; 01 console p a digital 56 
canais; 01 aparelho de cdj; sistema de 
palco sidefill; 04 caixas de grave c/2 
alto falantes de 18 de 1600w rms; 04 
caixas medias alta byway c/2 alto 
falantes de 12 + driver de 800w rms; 
amplificadores suficientes; sistema de 
palco - monitores; 16 caixas de monitor 
12 + driver de 400w rms; 02 subs de 
bateria e percussão; amplificadores 
suficientes; 02 amplificadores para sub 
de bateria e percursão de 3000w rms; 
sistema de palco; 02 amplificadores p/ 
guitarra c/caixa 04 alto falantes de 12; 
sistema p/ contra baixo c/ 1 caixa c/ 4 
alto falantes de 10 e 1 caixa c/1 alto 
falante de 15; 01 bateria acustica; 16 
pedestais girafa; 10 garras clamp; 08 
direct box passivo; 08 direct box ativo; 

10.333,33 
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06 microfone sem fio uhf; 15 microfones 
para voz; 15 microfones para 
instrumento; 02 power play para 08 
fones com 16 fones; sistema de palco 
periférico; 08 canais de equalização; 01 
processador equalizador digital; 01 
console digital para monitor 56 canais; 
sistema de comunicação - palco p a 
custo da diária (o som deverá ficar 
disponível nos dias 01,02,03 e 04 de 
junho) 

2 Unidade 1 

Elevação Da Policia Militar -  
Plataforma De Elevação Com 02 M De 
Altura (Deverá Ficar Disponível Nos 
Dias 01,02,03 E 04 De Junho Nos 
Horários Definidos No Edital) 

  

1000,00 

3 Unidade 20 

Locação de tenda 4x4 -  tenda com 
4x4m estrutura em metalon teto 
formato piramidal ou chapéu de bruxa 
cobertura de teto e fechamento lateral 
em lona auto extinguível - não 
inflamável não propaga chamas 
resistência a ruptura até 200kg/m cor 
branca   luminária   não necessita de 
fundação, com extintor. (deverá ficar 
disponível nos dias 01,02,03 e 04 de 
junho nos horários definidos no 
edital) 

5.333,33 

4 Unidade 5 

Locação de tenda 6x6 -  tenda com 
6x6m estrutura em metalon teto 
formato piramidal ou chapéu de bruxa 
cobertura de teto e fechamento lateral 
em lona auto extinguível - não 
inflamável não propaga chamas 
resistência a ruptura até 200kg/m cor 
branca   luminária   não necessita de 
fundação, com extintor. (deverá ficar 
disponível nos dias 01,02,03 e 04 de 
junho nos horários definidos no 
edital) 

1716,67 

5 Unidade 6 

Locação de banheiro químico -  
cabines de sanitários químicos em 
polietileno de alta densidade, contendo 
caixa de dejetos com capacidade para 
320 litros e assento mictório 
independente, piso antiderrapante   
pontos de ventilação, teto translúcido, 
dispositivo de trinco com trava interna 
e com identificação de ocupado/livre, 

3.700,00 
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identificação de masculino e feminino, 
suporte para papel higiênico, produto 
químico biodegradável e manutenção 
diária (a empresa vencedora devera 
disponibilizar pessoal em numero 
suficiente para atender a manutenção e 
limpeza diária das cabines sanitárias 
inclusive com reposição de peças que 
eventualmente estejam danificadas e 
materiais tais como papel higiênico, 
desinfetante). Obs.: a empresa deverá 
apresentar documentos de licença 
ambiental; (deverá ficar disponível 
nos dias 01,02,03 e 04 de junho nos 
horários definidos no edital) 

6 Unidade 1 

Locação de palco 12x10 -  medindo 
12x10 estrutura em alumínio q30 ou 
equivalente housemix coberto 2x2m 
com piso a 30cm do chão 02 camarins 
(4x4) iluminado com tomada todo 
fechado com compensado de 15mm e 
cobertura de lona e piso com carpete  
01 escada de acesso com piso 
antiderrapante e degrau de 22cm cada 
02 corrimão 04 talhas de 01 tonelada 
no mínimo para a elevação da 
cobertura do palco 02 torres de fly com 
no mínimo 06 metros de altura por 02 
metros de largura e 02 m de 
profundidade para caixas de som 
guarda corpo em todo o palco incluindo 
a área de serviço  piso em placas feito 
de compensado de 18mm e todo 
acabado e reforçado para maior 
segurança  fechamento em toda a frente 
do palco com compensado de 15mm pe 
nivelador em todo o piso do palco e 
inclusive nas torres de sustentação da 
cobertura do palco e nas torres do fly 
das caixas de som cobertura do palco 
em lona  cobertura do palco 
extremamente resistente podendo 
suportar um bom peso de estrutura de 
iluminação como por exemplo: box truss 
de par 64 ou grid de q30 sendo que a 
estrutura do palco terá vários  pontos 
para colocação de telhas  pois sem isso e 
praticamente impossível a instalação da 
estrutura de luz com a iluminação  o 
palco será equipado com dois extintores 

7.333,33 



 

Praça Theopompo de Almeida, 250 – Centro, Pedra Azul/MG – CEP.: 39.970-000 – email: pamglicita@yahoo.com 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL 
CNPJ: 18.414.565/0001- 80 

de incêndio de 6kg 40 bc de pó químico 
seco  toda área do evento possui 
instalações elétricas embutidas em 
eletrodutos de pvc  luminárias em 
acordo com a nbr 5410 da ABNT  a área 
de palco e equipamentos serão servidos 
com rede de fiação em bitola de cobre 
#70mmª  em cabo quadruplex com 
dupla proteção de isolamento. (deverá 
ficar disponível nos dias 01,02,03 e 
04 de junho nos horários definidos 
no edital) 

7 Unidade 1 

Serviço de aluguel de gerador de 
energia -  01 grupo gerador 
cumminspowergeneration modelo c200 
d6-4 260 kva (208kw) em regime de 
emergência (standby) ou 2407kva 
(192kw) em regime de fonte principal 
(prime) 60hz 380 volts entre fases e 220 
volts entre fase e neutro   com sistema 
de arrefecimento por radiador   sistema 
de comando e controle digital para 
operação manual e carenado a 75 db 
mg 260kva manual e carenado a 75 dbs 
motor diesel cummins modelo 6cta aa 8 
3-g1 com sistema de arrefecimento por 
radiador 6 cilindros em linha 
deslocamento volumétrico de 8 3 litros 
1800 rpm    custo da diária. (deverá 
ficar disponível nos dias 01,02,03 e 
04 de junho nos horários definidos 
no edital)  

4.000,00 

8 Unidade 1 

Locação de placa metálica - 300 
metros de placa metálica para 
fechamento. (deverá ficar disponível 
nos dias 01, 02,03 e 04 de junho nos 
horários definidos no edital). 

5.000,00 

9 Serviço 1 

Serviço de iluminação de grande 
porte -  120 refletores par 64 foco 5; 
120 refletores par 64 foco 1; 32 acl (par 
56 foco1); 07 elipsoidal completo; 10 set 
light; 02 minibrute de 06 lâmpadas 
cada; 02 maquinas de fumaça de 1500w 
com ventilador; 24 moving; 60 canais de 
dimmer (dmx512); 01 no mínimo 
1spliter de 4 ou 8 canais; 01 mesa regia 
ou avolitepearl 2004; 04 box truss de 12 
par cada suspenso no fundo do teto do 
palco; 48 metros de treliça q30; 01 - o 
ground será montado com os pés direto 

6433,33 
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na altura mínima de 07m fixado no teto 
do palco todas as talhas usadas na 
elevação das estruturas serão de no 
mínimo 1000kg   por questões de 
segurança tanto do equipamento 
quanto aos das pessoas que estiverem 
trabalhando perante o palco;   
cabeamento necessários  liquido para as 
maquinas de fumaça de boa qualidade e 
neutro; 02 canhões seguidores (deverá 
ficar disponível nos dias 01,02,03 e 
04 de junho nos horários definidos 
no edital). 

10 Unidade 1 

Locação de tenda 10x10 -  tenda com 
10x10m estrutura em metalon teto 
formato piramidal ou chapéu de bruxa 
cobertura de teto e fechamento lateral 
em lona auto extinguível - não 
inflamável não propaga chamas 
resistência a ruptura até 200kg/m cor 
branca   luminária   não necessita de 
fundação    utilização mínima de duas 
diárias com extintor (deverá ficar 
disponível nos dias 01,02,03 e 04 de 
junho nos horários definidos no 
edital).  

1.833,33 

 
 

4 – LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
No Parque de Exposições Getúlio Vargas naPraça Sérgio Cordeiro, 610 Bonfim - na sede 
do Município de Pedra Azul - MG, com início às 07h00min horas do dia 01 de junho de 
2017 e encerramento no dia 04 de junho de 2017. 
 

5 – PRAZOS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
Este contrato terá sua vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de agosto de 2017. 

 

6 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
A Fiscalização do presente contrato será realizada por servidor da Prefeitura Municipal de 
Pedra Azul, devidamente nomeado para este fim. 
 

7 – ESTIMATIVA DO VALOR DO CONTRATO 

 

Foi realizado levantamento de preços junto às empresas prestadores de serviço neste 

segmento e apurado o valor acima mencionado. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 
 
 
Processo Licitatório 064/2017 
Pregão  020/2017 
 
 
 
 A Prefeitura Municipal de PEDRA AZUL torna público, que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão 020/2017, cujo objeto é a contratação de 
empresa para o fornecimento de estrutura e equipamentos para realização 
das festas em comemoração aos 105 anos de emancipação 
político/administrativa do município de PEDRA AZUL - MGa se realizar no dia 19 
de maio de 2017 ás 09h00min horas, nos termos da Lei Federal 10.520/2002 e Lei 
Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

Aos interessados, demais informações bem como edital completo estará à 
disposição na Prefeitura Municipal de PEDRA AZUL, situada na Theopompo de 
Almeida, 250 – Centro ou através do telefone nº 033- 3751.1047, em horário 
comercial. 

 
 
 

PEDRA AZUL – MG, 05 de maio de 2017 
 
 
 
 

________________________________________________ 
DeisianeGreisse Silva Batista 

Pregoeira 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


