
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU 

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 – Centro – 37464000 – Itanhandu – MG 
E-MAIL: licita@itanhandu.com.br - www.itanhandu.com.br

TEL: (35) 3361 2000 /FAX: (35) 3361 3857 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2013 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2013 
 

Denominação: ___________________________________________________________________  
 
CNPJ nº: ________________________________________________________________________  
 
Endereço: _______________________________________________________________________ 
 
e-mail: __________________________________________________________________________ 
 
Cidade: ____________________________ Estado: __________________ CEP_______________ 
 
Telefone: ______________________________  Fax: ____________________________________ 
 
Representante Legal ______________________________  CPF: __________________________ 
 
Nº do Registro na Junta Comercial: _________________________________________________ 
 
Data do Registro na Junta Comercial: _______________________________________________ 
 
Obtivemos, através do acesso à página www.itanhandu.mg.gov.br, nesta data, cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada. 
 

Local: _________________________, _____ de ___________________ de 2013 
 

___________________________ 
Assinatura 

 

Senhor Licitante, 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Licitações, por meio do fax 
(35) 3361-3857 ou do e-mail licitacao@itanhandu.mg.gov.br.

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Itanhandu da responsabilidade da 
comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 
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Edital de Pregão nº. 20/2013 
 
PREÂMBULO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2013 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 044/2013 
DATA DA REALIZAÇÃO: 21/05/2013 
HORÁRIO: 14h00min horas. 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Itanhandu – Sala de Reuniões. 
 
O MUNICÍPIO de Itanhandu torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade 
PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL – Processo nº. 020/2013 objetivando o 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA 2013 EM 
ITANHANDU, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto 
Municipal nº. 267 de 20 de março de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 
disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele 
fazem parte integrante. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima 
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados 
que se apresentarem para participar do certame. 
 
A sessão de processamento do pregão será realizada após o credenciamento que será na sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal de Itanhandu, sito a Praça Prefeito Amador Guedes, nº. 165, Centro, 
iniciando-se no dia 21 de Maio de 2013, às 14h00min e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio 
da Equipe de Apoio (Portaria 08 de 01/01/2013), designados nos autos do processo em epígrafe. 
 
I - DO OBJETO 
1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa pelo Município, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA 2013 EM 
ITANHANDU. 
1.2 - Fica assegurado ao Pregoeiro, em qualquer momento da licitação, solicitar pareceres técnicos de 
caráter definitivo quanto à qualidade dos equipamentos ofertados.  
1.3 - As especificações técnicas mínimas dos equipamentos de som e a iluminação conforme descritos 
no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.  
 
II - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 
2.2 – Não será aberto nenhum envelope recebido pelos correios ou mesmo protocolado na Prefeitura 
se no momento do início do certame, não estiver presente um representante da empresa. 
2.3 - Não poderá participar do presente certame, a licitante que não cumprir o estabelecido neste 
Edital, e ainda que:  
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a) se encontre incurso nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei n.º 8.666/93; 
b) esteja com falência decretada, em liquidação judicial ou extrajudicial; 
c) esteja em consórcio; 
2.4 – A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da licitante, que, pelo 
descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis; 
 
III - DO CREDENCIAMENTO 

3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
3.1.1 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social em vigor, alterações caso 
houver, ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
3.1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
3.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
3.1.4 - 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. 
3.1.5 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual constem 
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados nos itens 3.1.1 a 3.1.4, que comprove os poderes do mandante para a 
outorga. 
3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 
3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um 
deles poderá representar uma credenciada. 
3.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
3.5 - Os documentos necessários ao Credenciamento e à Habilitação deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público 
autorizado ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da 
Equipe de Apoio. 
3.6 - Não serão aceitos documentos enviados por fax, protocolos ou por qualquer tipo de correio 
eletrônico. 
3.7 - A LICITANTE que não apresentar o documento de credenciamento nos termos definidos no item 
3.1.5 e respectivos subitens ficará impedida de apresentar lances, não poderá manifestar-se durante a 
sessão, ficará impossibilitada de responder pela empresa e interpor recurso em qualquer fase. Somente 
será aproveitada a sua proposta escrita, sendo-lhe resguardada o direito de assistir à sessão pública. 
3.8 - Os documentos acima referidos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
 
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (conforme anexo II) e a 
Declaração de ME ou EPP (conforme anexo III) deverão ser apresentadas durante o credenciamento, 
fora dos Envelopes n° 01 (Proposta) e n° 02 (Habilitação). 
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4.2 – A declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência 
prevista na Lei Complementar n° 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido 
no Anexo III deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes n° 01 (Proposta) e n° 02 (Habilitação). 
4.2.1 - As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar uma das opções abaixo: 
a) Declaração de Enquadramento ou Certidão Simplificada expedida pela JUCEMG da sede da  
empresa, se inscrita no Registro Público de Empresas Mercantis; 
b) Declaração de Enquadramento ou Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas da sede da empresa. 
4.3 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente e 
todos os dados que identifique a empresa, os seguintes dizeres: 
4.4 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 
salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, 
sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da 
licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 
 
Envelope nº. 1 – Proposta 
Pregão nº. 020/2013 
Processo nº. 044/2013 

Envelope nº. 2 – Habilitação 
Pregão nº. 020/2013  
Processo nº. 044/2013 

 
4.5 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa ou carimbado e redigida em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  
 
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
5.1.1 - Cabeçalho contendo todos os dados que identifique a empresa; 
5.1.2 - Número do processo e do Pregão; 
5.1.3 - proposta financeira, em uma via, rubricada em todas as páginas e anexos e assinada na última, 
pelo representante legal da empresa, mencionando o preço unitário e global para a execução dos 
serviços, objeto desta licitação, onde deverão estar computadas todas as despesas de impostos e 
encargos sociais e ainda despesas como lanches, refrigerantes, água, transporte e alojamento a todos 
os integrantes da equipe técnica da sonorização, além de um vigia para os equipamentos durante o dia, 
ficando desde já desobrigada a CONTRATANTE destas despesas ou quaisquer outras oriunda desta 
contratação, ficando obrigada apenas ao pagamento da quantia líquida estabelecida em Contrato. 
5.2 - Razão Social, endereço atualizado; incluindo, se os possuir, telefone e fax atualizados, 
(empresa); 
5.3 - Número e Modalidade da Licitação – Pregão Presencial Nº 20/2013; 
5.4 - Prazo de validade da Proposta que não poderá ser inferior a 60 dias, a contar da data da abertura 
da presente licitação e obrigará o proponente a manter o seu preço, por todo o período de vigência do 
contrato. 
5.5 – Incluir relação completa com marca e modelo dos equipamentos a serem utilizados, adequados, 
compatíveis e disponíveis para a realização do objeto da presente licitação, sob pena de 
desclassificação. (exceção para cabos, treliças e racks). 
 
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados  
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os quais dizem respeito a:  

6.1 - REGULARIDADE FISCAL 
a - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b - prova de regularidade junto a Fazenda Federal; 
c - prova de regularidade junto a União; 
d - certidão de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, 
na forma da lei; 
e - prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante; 
f - certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS); 
g - certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
h - Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  (CNDT),  provando  a  inexistência  de  débitos  
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

6.1.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião no presente certame, deverão 
apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 
6.1.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 
02(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a critério da administração pública municipal, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão das certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
6.1.3 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 6.2.2 implicará em 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,  
para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 

6.2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
6.2.1 - Certidão ou atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em nome da empresa licitante, comprovando a aptidão para o desempenho de atividades 
pertinentes e compatível em características, quantidades e prazos como o objeto da licitação, bem 
como a satisfação quanto à qualidade dos serviços e cumprimento dos prazos contratuais; 
6.2.2 - A empresa vencedora deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART  
(sonorização  e  iluminação)   devidamente    quitada   e   assinada   por   profissional  qualificado  da   
área antes  do  início  da montagem dos equipamentos. 

6.3 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 
6.3.1 – Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 14 (quatorze) anos em 
qualquer  trabalho,  salvo na  condição de  aprendiz,  nos  termos do  inciso XXXIII do  artigo 7º da  
Constituição Federal de 1988. 
 
6.4 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
6.4.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 
aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas. 
6.4.2 – É de responsabilidade da empresa contratada a renovação das certidões exigidas neste edital 
que venham a perder a validade durante a vigência do contrato. 
 
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU 

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 – Centro – 37464000 – Itanhandu – MG 
E-MAIL: licita@itanhandu.com.br - www.itanhandu.com.br

TEL: (35) 3361 2000 /FAX: (35) 3361 3857 

7.1 - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
7.2 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 
proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais 
aceitará novo proponente e quando os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II, ao Edital e, em 
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 
7.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
7.3.1 - Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
7.3.2 - Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 
7.4 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas 
que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, 
tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para 
apuração do valor da proposta. 
7.5 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  
7.6 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios: 
7.6.1 - Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; 
7.6.2 - Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). 
7.6.2 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes.  
7.7 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 
de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente 
de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
7.8.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 
7.9 - Os lances deverão ser formulados por lote, em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pelo pregoeiro e equipe de 
apoio no ato do pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro. 
7.10 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa, 
declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 
7.11 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 
preço. 
7.12 - Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 
7.13 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 
das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 
por ocasião do julgamento. 
7.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos 
de habilitação de seu autor. 
7.15 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos 
de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  
7.16 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame. 
7.17 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a 
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sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 
7.18 - O Pregoeiro e/ou membros, no julgamento das propostas e da habilitação, poderão sanar erros, 
omissões ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, com validade e eficácia, e acessível a todos os 
interessados. 
7.19 - Também poderá desconsiderar omissões puramente formais observadas na documentação e na 
proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação; 
7.20 - É facultado a C. P. L. solicitar aos Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos 
destinados a fundamentar as decisões. 

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 

8.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a 
sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as 
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito 
de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
8.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente.  
8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
8.5 - O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará somente a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 
8.6 - A adjudicação será feita dos itens do objeto. 
 
IX - DA CONTRATAÇÃO E DO PRAZO: 
9.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 (cinco) dias, convocará o 
vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
9.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde 
que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
9.3 - Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da 
aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e 
mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo de 02 (dois) anos. 
 

X - DO PREÇO MÁXIMO E FORMA DE PAGAMENTO: 
10.1 - O valor máximo para contratação dos serviços é de R$ 5.400,00 (Cinco Mil e Quatrocentos 
Reais) e os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, 
inclusive encargos sociais, trabalhistas, inflacionários e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado. 
10.2 - O pagamento será realizado em até 30 dias, após a apresentação da nota fiscal no protocolo da 
Prefeitura Municipal de Itanhandu, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do Objeto 
ou recibo.  
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10.3 – As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu pagamento 
ocorrerá após sua apresentação válida. 
10.4 - Serão processados os descontos e retenções referentes ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte e INSS, nos termos da Legislação 
local e federal; 
10.5 - Para a efetivação dos pagamentos, obrigatoriamente deverá a empresa contratada apresentar o 
Certificado de Regularidade com o FGTS e a Certidão Negativa de Débito para com o INSS; 
 
XI - DO CONTRATO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

11.1 – O contrato a ser firmado com a licitante adjudicatária incluirá as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório e seus anexos, necessários à fiel execução do objeto desta licitação; 
11.2 - A execução do objeto desta licitação deverá ser realizada conforme disposto no Anexo I – 
Termo de referência.  
11.3 - A execução do objeto desta licitação deverá ser feita no local indicado pela Prefeitura 
Municipal, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, estadias, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 
 
XII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

12.1 - A(s) dotação(ões) orçamentária(s) específica(s) para acobertar(em) a(s) despesa(s) de 
responsabilidade da Prefeitura no exercício de 2013, conforme verba(s) a seguir especificada(s): 

02.10.02.13.391.0013.2078.3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 

XIII - DAS SANÇÕES PARA O INADIMPLEMENTO: 

13.1 - Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem 
prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do 
contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo de 02 (dois) anos. 
13.2 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato ou a inexecução total ou parcial do 
contrato administrativo, a Administração poderá aplicar a contratada todas às penalidades previstas no 
art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, além das sanções discriminativas assegurado o contraditório e a 
prévia e ampla defesa: 
 a)  advertência por escrito; 

b) multa, pelo descumprimento total ou parcial do ajuste, a Administração poderá aplicar pena 
pecuniária de 20 % (vinte por cento) do valor da inexecução, sem prejuízo das demais 
cominações legais; 
c) suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o licitante; por 
um período não superior a 02 (dois) anos, conforme na forma do inciso IV, art.87 da Lei n.º 
8.666/93; 
d) rescisão do termo de contrato; 
e) declaração de inidoneidade para licitar. 

 
XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação. 
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14.2 - O resultado do presente certame será divulgado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal 
de Itanhandu e/ou no endereço eletrônico www.itanhandu.mg.gov.br
14.3 - O Município de Itanhandu (MG) reserva-se no direito de anular ou revogar esta licitação no 
total ou em parte, desde que se verifique a legalidade ou conveniência da Administração, nos termos 
do art. 49 da Lei Nº. 8.666/93; 
14.4 - Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  
14.4.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 dia útil. 
14.4.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame.  
14.5 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
14.6 - Integram o presente Edital: 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo de declaração de pleno atendimento ao edital; 
Anexo III – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo IV - Declaração nos termos do inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal; 
Anexo V – Modelo padrão de proposta comercial;  
Anexo VI – Minuta de Contrato; 
17.7 – Custo do edital, a título de despesas com impressão será de R$ 10,00 mais taxa de expediente 
de R$ 3,92. 
17.7 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Itanhandu - MG. 
17.8 – As eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas à Comissão de Licitação através do 
fax n.º (35) 3361-3857; e interessados em adquirir o edital pelo site www.itanhandu.mg.gov.br ou 
diretamente à Praça Prefeito Amador Guedes n.º 165 centro – Itanhandu – MG. 
 

Itanhandu – MG, 07 de Maio de 2013. 
 

MARCOS ALEXANDRE DE CARVALHO   HENRIQUE MANCILHA SCARPA 
 Pregoeiro      ASSESSOR JURÍDICO 

 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
I – Sonorização, iluminação e palco para a Festa Junina 2013 de 30 de maio a 01 de Junho de 2013, 
ou seja, de quinta-feira a sábado, com som mecânico e para atender as bandas e às apresentações de 
quadrilha durante a festa. Programação: do dia 30/05/2013 (quinta-feira) até o dia 01/06/2013 
(sábado) – a partir das 19h:30min até aproximadamente as 02h:00min do dia seguinte - 03 noites, som 
mecânico no período da tarde, mais flexibilidade para uso do som, caso necessário, em outros horários 
não especificados acima. O horário de passagem de som pelas bandas será a partir das 15 horas até às 
18 horas todos os dias. 
Obs.: durante execução de som mecânico, as músicas deverão relacionadas ao evento, ou seja, deverão 
ser tocadas músicas de forró, sertanejo e afins. 
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1.1 – Especificação mínima e/ou aproximada dos equipamentos:

1. Equipamento de P.A.:  
P.A. estéreo em sistema flay montado em duas torres; inclinado e direcionado para o chão; 
01 (um) console de som de no mínimo, 32 canais. (Preferências: Soundcraft, DDA, Allen Heath, 
Yamaha);  
01 (um) equalizador estéreo, 1/3 de oitava, para P.A.; (Preferências: Klark Teknik, BSS; T.C.);  
04 (quatro) canais de compressores. (Preferências: BSS, Klark Teknik, dbx 160, Drawmer, 
Behringer) p\insert no bumbo, baixo, caixa.  
02 (dois) multi efeitos digitais. (Preferências: Yamaha, Lexicon, TC).  
02 (dois) CD Player.  
01 Caso Mixer Digital como LS9, M7CL,01V desconsiderar os itens acima.  
05 Mic p/ voz SM 58 beta 
05 Mic para percussão  
02 Mic  p/  voz  Shure  Beta  sem fio  
02 microfones auriculares 
Obs.: O volume em decibéis do som não deve ultrapassar os limites conforme legislação vigente;  
 
2. Equipamento de Monitor:  
02 (dois) Side-Fil  L/R com falantes de 15”e 12” com drivers titânio ou fenólicos   
01 Paty bay para conecção dos instrumentos com cânon   
20 Cabos cânon de mics  
10 Pedestais para mics  
Obs. As tomadas com 110 volts devem ter a tensão estabilizada pois os equipamentos de palco 
juntamente com o mixer de palco funcionam em sistema (ear fones) e  são digitais e com variação de 
energia não funcionam.   
 
3. Back Line  
01 (uma) bateria completa, com  estantes de pratos,  e banco. (Pearl, Tama, Yamaha, RMVetc.)  
02 (dois ) praticável bateria e percussão, com medida de 2,5 x 2,5 metros.  
 
4. Observações:  
O sistema deverá possuir uma resposta de freqüência linear de 45hz a 17 Khz,  com baixa distorção 
harmônica. Deverá manter um nível SPL médio de 105 db/A no house mix. O house mix deverá estar, 
de preferência, centralizado em relação ao P.A. e a distância com o dobro da distância de abertura das 
torres do P.A.  Não há restrições quanto à utilização de equipamentos nacionais, desde que em 
perfeitas condições de uso, e que sejam compatíveis com os similares importados indicados na 
relação. Porém, solicitamos que o equipamento relativo ao Back Line esteja de acordo com as marcas 
acima indicadas. Não possuímos operador de monitor pois o sistema é ear, mas com relação ao PA, 
procurar deixar o mesmo em alinhamento usando caixas do mesmo padrão com impedância nos 
graves de 4 homs.   
 
5. Mapa de Iluminação 
20 Lâmpadas Par-64-Contra-Foco 1 
04 Mini Brute (6 Lâmpadas) 
04 lâmpadas brute para iluminar as quadrilhas 
04 Moving head 575w para efeitos 
Estrutura em alumínio (treliças) para montagem da iluminação; 
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Obs.: Os modelos e marcas referidos acima servem como referência, podendo ser substituídos 
por outros desde que produzam os mesmos efeitos propostos e desejados para o evento. 
III – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
3.1 – Todo equipamento de som e iluminação será transportado, montado e alinhado, pela equipe da 
Contratada até as 15h00min do dia 30 de maio de 2013 para passagem de som do 1º dia. 
3.2 – Entregar e dar garantia para a realização do evento licitado, no local determinado e de acordo 
com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir da data da assinatura do presente 
instrumento. 
3.3 – Responsabilizar-se por todo o ônus relativo à execução do contrato, inclusive fretes e seguros 
desde a origem até sua montagem no local de destino e segurança dos equipamentos durante e após o 
evento. 
3.4 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
3.5 – Cumprir os horários estabelecidos para as apresentações. 
3.6 – Disponibilizar técnicos capacitados para operação dos equipamentos. 
 
IV - SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
4.1 - Fica a cargo da Prefeitura Municipal de Itanhandu o fornecimento de energia elétrica com carga 
suficiente para o funcionamento dos equipamentos bem como a segurança do público durante e após o 
evento.  
4.2 – Comunicar imediatamente à Contratada as irregularidades manifestadas na execução do 
contrato, informado, após, à Contratante tal providência. 
4.3 – Efetuar o pagamento no devido prazo fixado no Edital e Contrato. 
4.4 – Licenciamento junto ao ECAD. 
 
V – LOCAL DA REALIZAÇÃO DO EVENTO 
5.1 – A Festa Junina em Itanhandu é realizada na Praça Prefeito Amador Guedes, 165, centro da 
cidade. 

Anexo II

Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação

A empresa _______________ 
________________________, portadora CNPJ sob nº. ______________ neste ato 
legalmente representada pelo Sr. _____________________________ RG 
_______________ DECLARA que está ciente, concorda e que cumpre plenamente 
todos os requisitos de habilitação para participar do “Pregão Presencial nº. 020/2013 
– Processo 044/2013”- para o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO 
DA FESTA JUNINA 2013 EM ITANHANDU. 

Local e Data.  
 

____________________________________ 
 Empresa 

 Assinatura do representante ou procurador 
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 
que a empresa __________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ n° 
_________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 
previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na 
íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 
procedimento licitatório do Pregão Presencial n° 020/2013, realizado pelo Município de Itanhandu, 
Estado de Minas Gerais. 
 
Local e data. 

_______________________ 
Nome do representante 
RG n° ........................... 

 

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
 
Declaramos em atendimento ao disposto no edital de Pregão nº 020/2013, que não possuímos, em 
nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, bem como menor de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho. 
 
OBS: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de aprendizes, deverá declarar 
expressamente. 
 
Local e data. 
 

_______________________ 
Nome do representante 
RG n° ........................... 
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ANEXO V
Modelo de Proposta Comercial 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 044/2013 
 
A empresa   ................................................................................,estabelecida na 
.............................................................................................,inscrita no CNPJ sob nº 
......................................................., propõe executar a Prefeitura Municipal de Itanhandu, em estrito 
cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, serviços conforme abaixo discriminado; 
concordando que os mesmos serão executados de acordo com o Edital, após o recebimento da nota de 
empenho, ou a ordem de serviços. 

Todos os campos são de preenchimento obrigatório 

Razão Social 

CNPJ 

Endereço 

Telefone/Fax 

Banco Agência (nome / nº) Conta corrente 

Dados do Signatário - para assinatura do Contrato 
Nome: Cargo: 
Nacionalidade Identidade CPF 

VALOR TOTAL POR EXTENSO R$ 
 
Obs.: Anexar à proposta a relação completa com marca e modelo dos equipamentos adequados 
e disponíveis para o evento. 
 
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão 
pública do certame. 

 
local,           de                          de 2013 

 

___________________________________________ 
(nome e assinatura do representante legal da licitante) 
R.G.: 

 

ITEM SERVIÇO VALOR  

01 Prestação de serviços de som e iluminação para a Festa junina 
2013.  


