EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2018
TIPO - MENOR PREÇO POR ITEM
REGISTRO DE PREÇO
EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O MUNICÍPIO DE UNIFLOR- PR, através de sua pregoeira,
Gabriela Merenda Grandizoli, pelo presente convida Vossa Senhoria a participar do
presente Certame Licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, acima
identificada, cujo processo e julgamento serão realizados em conformidade com os
preceitos da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores alterações sob as seguintes
condições, completa e atualizada pelas Leis nºs8.883/94, 9.648/98 e 9.854/99, lei nº
123/2006, além da Lei 10.520/02, de 17 de junho de 2002 e suas alterações e
subsidiariamente com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais
legislação aplicável.
A aquisição do objeto deste Edital será remunerada com as verbas provenientes das
dotações orçamentárias do Orçamento Vigente de 2018.
09.01.2.033.3.3.90.39..00.00.00. 01000 – Outros Serviços de Terceiros – P.JURIDICA.
Os envelopes nº 01 – Proposta de preço e nº 2 – Documentação de habilitação, serão
recebidos na Prefeitura do Município de Uniflor - Pr, no Departamento de Protocolo na
recepção, localizado na Avenida das Flores, 118, Centro, em Uniflor, Estado do Paraná, até
às 14h00min do dia 07/11/2018.
A abertura dos envelopes nº 01 e 02, contendo a Proposta de Preços e Documentação,
dar-se-á no local indicado acima, a partir das 14h30min, do dia 07/11/2018.
I - DO OBJETO
Art. 1º - Contratação de empresa (s) especializada (s) para a realização da Edição da 12ª
Fest Flor (Festa do Peão de rodeio de Uniflor), no Município de Uniflor, Estado do Paraná,
conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I - termo de referência deste
edital.
II - DA PROPOSTA DE PREÇO
Art. 2º - A proposta de preço – Envelope nº. 01 - Será recebida em 1 (uma) via
datilografada, impressa ou manuscrita em letra legível, de preferência em papel timbrado da
empresa, assinada em sua última folha e rubricada nas demais se houver, pelos proponentes
ou seus procuradores autorizados, sem entrelinhas, rasuras ou borrões, com indicação do

número deste Edital, e deverá conter: razão social, CNPJ, endereço, conforme Modelo de
Proposta de Preço (ANEXO VIII).
§ 1º - O preço máximo dos itens serão os seguintes:
O Valor Máximo para o Item nº 01 – R$ 3.850,00 ( Três Mil, Oitocentos e Cinquenta
Reais); Valor Máximo para o Item nº 02 – R$ 7.475,00 (Sete Mil, Quatrocentos e Setenta e
Cinco Reais); O Valor Máximo para o Item nº 03 – R$ 10.300,00 ( Dez Mil e Trezentos
Reais); O Valor Máximo para o Item nº 04 – R$ 5.900,00 (Cinco Mil e Novecentos Reais);
O Valor Máximo para o Item nº 05 – R$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais); O Valor
Máximo para o Item nº 06 – R$ 8.300,00 (Oito Mil e Trezentos Reais); O Valor Máximo
para o Item nº 07 – R$ 6.800,00 (Seis Mil e Oitocentos Reais); O Valor Máximo para o
Item nº 08 – R$ 6.300,00 (Seis Mil e Trezentos Reais); O Valor Máximo para o Item nº 09
– R$ 10.800,00 (Dez Mil e Oitocentos Reais); O Valor Máximo para o Item nº 10 – R$
12.500,00 (Doze Mil e Quinhentos Reais); O Valor Máximo para o Item nº 11 – R$
36.100,00 (Trinta e Seis Mil e Cem Reais). Totalizando, o valor máximo do presente
certame será de R$ 115.825,00 (Cento e Quinze Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais).
§ 2º - Será desconsiderada e desclassificada a proposta que estiver em desacordo ou acima
dos valores apresentados no Parágrafo 1º.
Art. 3º – A pregoeira analisará as propostas em conformidade com os requisitos do
presente edital, e as julgará dentro do critério MENOR PREÇO POR ITEM.
III – DOS DOCUMENTOS
Art. 4º - Os interessados em participar do presente certame deverão, também, apresentar
os documentos abaixo no local, data e hora fixado neste edital, em envelope
fechado:
I - REGULARIDADE JURÍDICA:
a) Ato Constitutivo, estatuto e todas as alterações, ou Contrato Social Consolidado,
devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
b) Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores
de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93
(com redação dada pela Lei n.º. 9.854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, conforme modelo ANEXO II.
OBS: O documento de habilitação jurídica deverá expressar objeto social
pertinente e compatível com o objeto da licitação.

II - REGULARIDADE FISCAL:
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ-MF);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (CICAD) ou municipal
(alvará de Licença), relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (CICAD); se for o caso
c) Certidão de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio da apresentação da
Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa de Tributos federais
emitida pela Secretaria da Receita Federal, comprovando sua regularidade com a
Fazenda Federal, e Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa
da Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional do
Ministério da Fazenda, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Federal,
com abrangência com a Seguridade Social - INSS;
e) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, comprovando sua
regularidade com a Fazenda Estadual;
f) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, comprovando sua
regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante que
estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão ou, na hipótese das
certidões não trazerem prazos de validade, que elas tenham sido expedidas há, no
máximo 90 (noventa) dias;
g) Certidão de Débitos trabalhistas - CNDT.
III - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, apresentados
na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, no caso de empresas
recentemente abertas neste exercício substituição por balancetes ou balanço
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, CONFORME O CASO;
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, com data de no máximo 60 (sessenta dias) anteriores ao
recebimento da documentação e das propostas, quando não houver explicitação do
prazo de validade na respectiva certidão;
IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a)
b)

Declaração de idoneidade, assinada pelo representante legal da empresa,
conforme modelo ANEXOVII.
Apresentação de pelo menos 01(um) atestado, certidão ou declaração,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em folha

c)

d)

timbrada, com a identificação e assinatura do responsável legal do órgão
declarante, comprovando ter o licitante lhe fornecido, de forma satisfatória,
objeto compatível em características, com o objeto desta licitação.
Certidão de registro do Profissional Engenheiro responsável de acordo
com o item cotado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CREA (original ou cópia autenticada em cartório), em plena
validade; OBRIGATÓRIO PARA QUE FOR COTAR OS ITENS Nº S
02;03;04;05;06;07;08;09;10. (Caso não apresentem, a empresa será
desclassificada)
Apresentar Comprovação de vínculo do Profissional Engenheiro responsável
junto a empresa. (ex: contrato de prestação de serviços ou contrato social no
caso de proprietário da empresa).

§ 1º - Os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou
publicação em órgão da imprensa oficial, ou autenticado por servidor desta Administração
Pública Municipal, sendo dispensada a autenticação quando se tratar de cópia
disponibilizada por intermédio da Internet; não serão autenticados documentação das
empresas participantes no dia do certame licitatório.
§ 2º -A documentação de que trata este artigo deverá estar dentro do prazo de validade na
data do recebimento dos envelopes, e em nenhum caso, será concedido prazo para
apresentação de documentos de habilitação que não tiverem sido entregues na sessão
própria. O não atendimento às exigências deste artigo pelo proponente, observadas as
exceções da Lei Complementar nº 123/2006, implicará na imediata inabilitação.
§ 3º - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente será exigida no caso de virem a ser adjudicatárias deste certame, nos termos
do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006.
§ 4º - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão, no entanto, apresentar os
documentos elencados nos subitens deste artigo, mesmo que apresentem alguma restrição.
IV – DAS MICROEMPRESAS
Art. 5º - As microempresas ou empresas de pequeno porte, para se utilizarem dos
benefícios introduzidos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
deverão comprovar sua condição através da apresentação de declaração, conforme modelo
anexo IX.
§1º - A declaração de que trata este artigo deverá ser entregue a Pregoeira, no início
da sessão, em separado, juntamente com os envelopes “PROPOSTA DE PREÇO” e
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”.

§2º -A falsidade na declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas
neste Edital.
V - DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO
Art. 6º - O recebimento dos envelopes de propostas e documentos será efetuado no setor de
Protocolo Geral pelo responsável pelo sistema de protocolo da Prefeitura do Município de
Uniflor - Pr, na Avenida das Flores, 118, em Uniflor, Estado do Paraná, até às 14h00min do
dia 07/11/2018, os envelopes protocolados após esse horário serão desclassificados. Serão
considerados o horário fixado na etiqueta de protocolo dos envelopes. A abertura dos
envelopes de propostas e documentos dar-se-á a partir das 14h30min, do mesmo dia, na
sala de licitação da Prefeitura Municipal de Uniflor, no mesmo endereço.
Art. 7º - Aberta a sessão, os interessados ou representantes que estiverem presentes,
entregarão a Pregoeira os documentos abaixo:
a) comprovante de que possuem poderes para formulação de propostas, e para a
prática de todos os demais atos inerentes ao certame (somente serão aceitos
documentos juridicamente válidos)- (ANEXO IV);
b) declaração que está apta a cumprir plenamente todos os requisitos habilitatórios
exigidos no Edital, conforme modelo (ANEXO III);
c) os envelopes de propostas e documentos;
d) declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, de
que trata o § 1º do Art. 5º, deste Edital. (ANEXO IX);
Art. 8º - A proposta e documentos referentes a esta licitação, deverão ser apresentados até
o dia e hora previstos neste Edital, em dois envelopes separados (um contendo a proposta e
o outro os documentos), devidamente fechados e identificados no seu exterior, com os
dizeres abaixo:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 76/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2018
NOME DO LICITANTE:______________________________
CNPJ Nº ..............................................................
a) O envelope nº 01 deverá conter o solicitado no art. 2º deste Edital - PROPOSTA DE
PREÇO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 76/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2018
NOME DO LICITANTE:______________________________
CNPJ Nº ..............................................................

b) O envelope 02 deverá conter o solicitado no art. 4ºdeste Edital – DOCUMENTAÇÃO.
Art. 9º - Não serão aceitos envelopes não estiverem identificados no seu exterior com os
dizeres constantes no art. 8º deste Edital, ficando o proponente que assim proceder
impedido de participar da licitação, salvo se a identificação puder ser suprível de plano pelo
Pregoeira.
Art. 10 - Cumpridos os procedimentos do artigo anterior, serão abertos os envelopes de
propostas, as quais serão examinadas e rubricadas pelos licitantes presentes e pelo
Pregoeira.
Art. 11 – Todas as propostas de preços que não preencherem os requisitos do artigo 2º e
parágrafo 1º deste edital, ou que não respeitarem o valor máximo dos itens orçados por esta
Prefeitura, os quais fazem parte integrante deste instrumento, serão desclassificadas de
plano pelo Pregoeira.
Art. 12 – O licitante que apresentar proposta de preço com o menor valor, bem como
aqueles que tiverem propostas com preços até 10% (dez por cento) superiores a esta, e que
estiverem presentes, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do
vencedor.
Art. 13 – Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no art. 12,
poderão os autores das melhores propostas, no mínimo 01 até um máximo de 03, e que
estiverem presentes, oferecer novos lances verbais e sucessivos.
Art. 14 – Em ocorrendo de os autores das propostas definidas nos art. 12 e 13 deste edital
não estarem presentes quando da abertura dos envelopes, serão chamados a proceder aos
lances verbais os autores das demais propostas, desde que presentes.
Art. 15 – Somente poderão participar dos lances verbais e sucessivos os licitantes que
estiverem presentes, e demonstrarem, através do instrumento de contrato social, ou de
instrumento de mandato que respeite a forma pública, ou se privada com o devido
reconhecimento de firma do outorgante, que detém poderes expressos para a apresentação
de lances verbais no processo de pregão.
Art. 16 – Os lances verbais serão oferecidos individualmente para cada item licitado, não
podendo ser retomado o lance para o item que já tenha havido a decisão de aceitabilidade
da proposta pela pregoeira.

Art. 17 – Não serão aceitos lances verbais com valores idênticos aos já propostos.
Art. 18 – Sempre que um licitante desistir de apresentar lance verbal ao ser convidado pela
Pregoeira, será excluído da disputa verbal do item licitado.
Art. 19 – A Pregoeira, por justas razões administrativas, financeiras e/ou legais, fica
reservado o direito de:
a. estabelecer prazo para definir a classificação final das propostas, suspendendo em
decorrência a reunião;
b. promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
licitatório;
c. rejeitar qualquer proposta, mediante parecer fundamentado.
Art. 20 - As microempresas ou empresas de pequeno porte mais bem classificada, nos
termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, com preços iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores à proposta de melhor preço, será convocada para apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena
de preclusão, de acordo com o estabelecido no § 3º, art. 45 da Lei Complementar nº 123/06.
Art. 21 - Não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma do item anterior, serão convocadas, na ordem classificatória, as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese acima, para o exercício do mesmo
direito.
Art. 22 - O disposto no artigo 20 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
Art. 23 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a pregoeira procederá à
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a
melhor proposta, quando será verificado o atendimento das condições de habilitação
fixadas neste edital.
Art. 24 – Somente será declarado habilitado o licitante que apresentar todos os documentos
constantes neste edital, e que estejam dentro do prazo de validade na data do recebimento
dos envelopes.
Art. 25 – No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando vencedora com a
melhor proposta, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida
neste edital, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que
for declarada vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

Art. 26 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no artigo anterior
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 76
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as
licitantes remanescentes para celebrar a contrato, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
Art. 27 - Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital quanto a proposta e
habilitação, o licitante será declarado vencedor.
Art. 28 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências para
habilitação, a pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital,
sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
Art. 29 – Declarado o vencedor do certame, depois de aplicada a regrado desempate
constante da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, poderá a pregoeira
negociar com o proponente para a obtenção de preço melhor.
VI - DOS RECURSOS
Art. 30 – Declarado o vencedor, qualquer licitante, desde que presente à sessão, poderá
manifestar, por escrito, imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista
imediata dos autos.
Parágrafo Único - A ciência do resultado, para efeito de contagem do prazo recursal, será
considerada da data da reunião em que foi divulgada a decisão e registrada em ata.
Art. 31 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão, nos termos da
Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, importará a decadência do direito de recurso e
adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira ao vencedor.
Art. 32 – As razões e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidas a pregoeira, com a
indicação do número do pregão e do processo administrativo.
Art. 33 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
Art. 34 – Decididos os recursos, a pregoeira fará a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor, e encaminhará o procedimento para homologação do Sr. Prefeito
Municipal.

VII – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO E FORMA DE
PAGAMENTO
Art. 35 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora
será convocado para firmar o termo de contrato conforme minuta, que é parte integrante do
presente Edital, em até 02 (dois) dias úteis, a contar da data da convocação, sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 76 da Lei nº.
8.666/93.
Art. 36 – A forma de pagamento dos itens de nº 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10º, serão
realizados da seguinte forma:
a- 25% (vinte e cinco por cento) a partir de 10/01/2019;
b- 25% (vinte e cinco por cento) a partir de 10/02/2019;
c- 25% (vinte e cinco por cento) a partir de 10/03/2019;
d- 25% (vinte e cinco por cento) a partir de 10/04/2019; exceto o item nº 11, que
será pago em sua totalidade até o dia 28 de dezembro de 2018.
VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 37 - Ao Sr. Prefeito fica reservado o direito de revogar a presente licitação, por justas
razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou
anulá-la por ilegalidade, mediante parecer devidamente fundamentado.
Art. 38 – Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será
convocado para, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após, decorrido o prazo de
recurso ou do julgamento dos recursos eventualmente interpostos, assinar o contrato,
podendo, contudo, ser prorrogado uma única vez, a critério do Município, quando
solicitado e justificado o motivo pelo proponente.
Parágrafo Único - O não atendimento ao disposto neste artigo facultará à PMU convocar
os licitantes remanescentes na ordem de classificação ou revogar a presente licitação, sem
prejuízo da aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do valor total da proposta
vencedora.
Art. 39 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste edital, o
Município de Uniflor, sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da
lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e
88 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, no que couber, as disposições contidas na Lei
Federal nº 10.520/02, na Lei Estadual n° 287 de 04/12/79 e suas regulamentações.

Parágrafo Único - Incluem nas sanções deste artigo a licitante que declarar falsamente a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou, quando nesta condição, não
regularizar a documentação fiscal no prazo legal.
Art. 40 - O documento contratual será assinado após decorrido o prazo de recurso ou do
julgamento daqueles eventualmente interpostos.
Art. 41 - Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil,
desde que devidamente comprovados e aceitos pela PMU, o atraso na entrega do objeto
contratado implica no pagamento pela Contratada de multa no valor de 0,1% (um décimo
por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado e, em
consequência, isenta a PMUniflor do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer
título, inclusive correções relativas ao período em atraso.
Art. 42 – a Ata / e ou Contrato poderá ser prorrogado, conforme acordo entre o Município
e o contratado.
Art. 43 – O contratado/ata fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
Art. 44 - A fiscalização do objeto desta licitação será feita pelo Departamento de Cultura
do Município, através do Diretor Sr Gilberto Alves Carneiro, nos moldes do Artigo 67 da
Lei Federal nº 8.666/93.
Art. 45 – Os casos omissos serão regulados pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e
seu regulamento, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993.
Art. 46 - O presente edital poderá consultado ou retirado no Setor de Licitações, no horário
das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, no prédio da Prefeitura
Municipal de UNIFLOR – PR, situada à Avenida das Flores, 118, centro, ou no endereço
eletrônico www.uniflor.pr.gov.br– aba Processos Licitatórios.
X - DO FORO:
Art. 47 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, o Foro competente é o da
Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná, excluído qualquer outro.
Uniflor - Pr, 19 de outubro de 2018.
Gabriela Merenda Grandizoli
Pregoeira

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2018
1. OBJETO
Contratação de empresa especializada para a realização da Edição da 12ª Fest Flor (Festa
do Peão de rodeio de Uniflor), no Município de Uniflor, Estado do Paraná, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:
Item
1

Especificação
BANHEIROS QUÍMICOS:

Unid.

Quantidade

Preço Total

01

Preço
Unit.
Máximo
3.850,00

Und

Und

01

7.475,00

7.475,00

Und

01

10.300,00

10.300,00

3.850,00

a) 10 masculino convencional;
b) 10 feminino convencional;
c) 01 (PNE) Portador Necessidade
Especial;
OBS: Incluso: transporte, montagem e
desmontagem, limpeza diária, produtos
químicos, papel higiênico, aromatizante
de ambiente, etc;
2

FECHAMENTOS (METRO LINEAR):
650 metros lineares de fechamentos em
chapa galvanizada na altura mínima de
2,30 metros, contendo esbirro em todas
as chapas.

3

BARRACAS (MODELO PIRÂMIDE):
a)11 Barracas (modelo pirâmide) 10x10
metros, pés direito na altura de 4,00
(quatro) metros, coberto com lona anti
chamas;
b)02
Barracas (modelo
pirâmide) 05x05 metros, pés direito na
altura de 3,00
(três) metros; coberto
com lona anti chamas;

4

PALCO (ESPECIFICAÇÕES ABAIXO);

Und.

01

5.900,00

5.900,00

Und

01

7.500,00

7.500,00

a) 01 Palco 14x08 metros, pé direito na
altura de 9,00 metros, piso na altura livre
de 2,30 do chão (para a passagem de
touros debaixo), 01 (um) camarim no
tamanho de 05x05 metros, 01 (um)
escada de acesso aos fundos, 02 (dois)
Flys andaime na altura de 09 metros,
01 (um) house mix no tamanho de
04x03 metros, montado e coberto com
lonas anti chamas.
5

CAMAROTES
(MODELO
COBERTO 03 PISOS:

VIP)

a)
24 camarotes (modelo vip)
2,30x3,30 m (capacidade para 14
pessoas cada), sendo 03 (três) pisos,
com altura mínima do primeiro piso de
2,00 metros, 02 escadas de acesso nas
laterais, coberto com lonas anti chamas
(na cor branca), pés direito na altura de
8,00 metros, todo envelopado com
tecido anti chamas, nas cores: preto e
vermelho.
OBS: Deverá ser 03 (três pisos) de
acordo com o espaço disponível;
6

ARQUIBANCADA (METRO LINEAR):
a) 75 Metros Lineares de arquibancada,
com 09 (nove) degraus, assento na
largura de 0,70 cm, altura entre os
degraus
de
0,30
cm,
piso
antiderrapante, contendo 05 escadas
com corrimões na largura de
2,20
metros cada,

Und

01

8.300,00

8.300,00

7

ARENA / BRETE COM CURRAL,
COMPATÍVEL
PARA
PROVAS
FUNCIONAIS
(ESPECIFICAÇÕES
EXIGIDAS):

Und

01

6.800,00

6.800,00



180 metros lineares de painéis
com altura mínima de 2,00
metros, tubos com 1 ½ polegada
e rodapé com 50 cm de chapa
18mm (p/proteção), sustentada
com mão francesa no máximo













de 3,00m em 3,00m, com área
de 1.750 m2, ou seja, arena na
medida de 35,0x50,0 metros;
02 portões de arena para
entrada de pessoas e cavalos,
medindo 1,00x2,00m;
08 bretes de solta (Estilo
Americano) em tubos com 2
½ polegada e rodapé com 80
cm de chapa 18 mm, medindo
2,40x1,20 metros;
08 bretes de espera (Estilo
Americano)
posicionados
anteriores aos bretes de solta;
Sustentação acima dos bretes
em forma de arco em tubos de 2
½ polegadas, podendo ser
retirados após o rodeio para
realização do show;
180 metros lineares de painéis
com altura mínima de 2,00
metros e largura de 2,20 metros
para os curral e embarcador,
com capacidade
para
35
touros(com
aterramento,
Engenheiro e Técnico).
A arena deve ter 4 portões para
entrada no show, com medição
mínima 3mt largura por 2mt
altura;
01 brete para a prova de laço
em dupla;

8

GERADOR:
02 Geradores de energia com 260 KVA
cada, chave reversora, carenado,
incluso combustível para 36 hrs, ficando
à disposição conforme necessidades do
evento;
OBS: 01 gerador ficará em “stand
by”;

Und

01

6.300,00

6.300,00

9

ILUMINAÇÃO
DE
ARENA
E
CENÁRIOS: (especificações
obrigatórias):
 17 postes de 5 metros na cor
alumínio tubular;
 17 max bruts tipo parabólica
com 04 lâmpadas de 1.000
watts cada;

Und

01

10.800,00

10.800,00





















08 treliças de ferro q 20 na cor
alumínio;
08 muvings, sendo: 04 bean 300
e 04 bean 575, sendo: semi
novos com lâmpadas novas;
01 mesa compatível à operar os
max bruts e os muvings;
03 máquinas de fumaça de
2.000 watts cada;
02 painéis de led outdoor
medindo 4,00x3,00 metros (p 10
de alta resolução), com
estruturas em treliça de
alumínio p 30;
CENÁRIO, SENDO:
01 abertura com a bandeira do
Brasil;
01 abertura com telão de
3,00x2,70, imagens com
regulagens diversas;
01 podium com 05 lugares, para
entrega de prêmios;
01 estribos 1.500 watts;
04 câmeras com profissionais
qualificados, para filmagens e
entrega de CDs e DVDs com
qualidade profissional, onde
deverão ser entregues ao
Prefeito Municipal, com edição
realizada no prazo máximo de
20 dias.
Rodeio digital com nome do
peão, classificação e campanhia
dos 08 segundos;
Mesa de corte v8 da editol;
P 10 do replay;
03 notbooks para rodeio digital e
capturar imagens;
1.000 metros de cabo entre
transmissão e energia;
Microfone sem fio (shure) para
transmitir nomes e notas dos
peões da parte interna da arena;
Studio
montado
em
um
caminhão furgão, com toda
infraestrutura
de
stúdio,
alojamento
com
banheiro,
espaço para entrevistas ao vivo
com
autoridades,
patrocinadores, etc;
OBS: À empresa contratada
deverá
acompanhar
um

membro
da
equipe
organizadora para filmagem
da
fachada
de
cada
patrocinador;
10

SONORIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO E
GRIDE (que atenda os artistas e todas
as provas funcionais):
P.A.
16 caixas de sub 2x18”;
16 lines array vrd 112 attack ;
12 amplificadores attack pp
8002;
06

amplificadores

attack

pp

2002;
02 front fill 112
PERIFÉRICO P.A
Console yamaha m7;
Processador dbx 260;
Monitor:
Side fill duplo estéreo 3 vias sb 850 e kf
850;
02 sub com 2x18” na bateria;
10 monitores sm400;
PERIFÉRICO MONITOR:
Console yamaha m7;
Processador dbx;
01 power play 8 vias;
01 power play 4 vias;
01 multi cabo 48 vias;
01 multi cabo 12 vias ( 80 mts – output
p.a.);
Back line:
Bateria pearl export (preta );
Amplificador de guitarra – crate v18
(2x12”) valvulado;
Amplificador de guitarra fender mh500
8x12”;
Amplificador de guitarra roland jazz
chorus 2x12”;
Amplificador de contra-baixo hartke
3500 caixas 4x10” e 1x15”;
Amplificador de contra-baixo gk 1001;
30 pedestais diversos Clamps;
02 microfones sem fio shure pgx;
02 microfones sem fio shure slx;
kit
de
microfones
para
bateria
sennheiser ( completo );
01 sm 91 a;
02 sennheiser e 614;
04 sennheiser e 604;

Und

01

12.500,00

12.500,00

04 mic sennheiser e 835;
15 mic shure sm 58;
04 mic shure sm 58 beta;
15 mic shure sm57;
03 mic shure pg52;
02 mic shure pg 81;
15 direct box ;
60 cabos xlr (mic) amphenol;
20 cabos p10 x p10 (neutrik);
04 sub-snake 12 vias (santo angelo);
10 praticáveis 2x1x0,5m;
ILUMINAÇÃO:
18 canhões par 64 # 05 (meca lux);
06 mini brut (meca lux);
08 moving head beam 7r;
08 atomic 3000w ;
02 máquinas de fumaça ;
90 metros de treliças p30;
10 metros de treliça p50;
01 console de luz avolite
01 multi cabo 6 vias;
"APRESENTAR CREA"
11

PROVA FUNCIONAL “ RODEIO EM
TOUROS “ :
a) Disponibilizar de no mínimo 35 (trinta
e cinco) touros para montaria, em
excelente performance e aparência para
participação no rodeio, com toda
documentação e exames de brucelose.
Os touros devem já terem se
apresentados anteriormente em outros
eventos do mesmo porte, ficando
responsável em fornecer o local
(pastagem) aos animais.
OBS: Os touros serão utilizados nos 03
(três) dias do evento, ficando 05 (cinco)
touros de reserva ;
b) Disponibilizar 01 (um) veterinário(a)
responsável, se responsabilizando pelo
GTA (Guia de Trânsito Animal) e
acompanhar todos os serviços desde a
chegada dos animais ao evento até o
término.
c) Disponibilizar de 02 (dois) locutores
de rodeio profissionais por dia, com
renome no cenário de Rodeio do Estado
do Paraná, como: Adriano Duarte,
Luizinho Mirante, Henrique Soares,
Marcos Brasil e Marcos Brasil Filho;

Und

01

36.100,00

36.100,00

d)Disponibilizar
02
(dois)
juízes
profissionais, com placar eletrônico,
juntamente com 01 (um) assessor de
pista ;
e) Disponibilizar equipe profissional de
salva vidas com no mínimo 02 (dois)
integrantes ;
f) Disponibilizar de 01 (um) comentarista
profissional de Rodeio (voz padrão);
g) Disponibilizar de 02 (dois) porteireiros
profissionais;
h) Disponibilizar de 01 (um) sonoplasta
profissional;
i) Disponibilizar de no mínimo 01 (um)
“ANIMADOR DE ARENA” profissional;
j)Disponibilizar 70 pernoites e 150
refeições para todos os profissionais
citados acima (item 11), para os 03
(três) dias do rodeio;
k)
Disponibilizar
de
05
(cinco)
brigadistas po dia, totalizando 15
(quinze);
l) Disponibilizar de toda iluminação e
placa de emergência para todo o
evento, juntamente as instalações das
mesmas, de acordo com as normas do
corpo de bombeiro;
m) Seguro de vida e de acidentes para
os profissionais envolvidos ao rodeio,
com as seguintes coberturas mínimas:
morte acidental: R$ 125.000,00,
invalidez permanente, total, parcial por
acidente: R$ 125.000,00 ;
R$115.825,00

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A Contratação desta empresa é necessária para a devida realização de
eventos de rodeio no final do ano no município, uma festa tradicional neste
município que é realizada todos os anos com entrada franca aos munícipes,
barracas, fechamentos e demais equipamentos também contribuem para a

segurança dos munícipes que irão prestigiar este evento que também reúne
pessoas da região.
3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1. Os bens a serem locados, a prestação de serviço a serem contratados
enquadram-se na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO
4.1. O fornecimento será efetuado de uma única vez, conforme a solicitação da
administração, onde a contratada deverá montar os equipamentos e prestar os
serviços com sua conclusão pelo menos dois dias antes do início das festividades,
e após o evento retirar os equipamentos e materiais ora contratados, neste caso
para o evento do rodeio.
5. AVALIAÇÃO DO CUSTO
5.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 115.825,00 (Cento e
Quinze Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais). Valor este previsto para as
festividades de 2018. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços
constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos
recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado.
5.2. As despesas correrão por conta das dotações do orçamento vigente através
da seguinte dotação orçamentária:
09.01.2.033.3.3.90.39..00.00.00. 01000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica
6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
6.1. Os equipamentos e serviços serão recebidos:
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade
com as especificações constantes do Edital e da proposta.
b. Aprovado, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará três
dias antes da realização do evento.
6.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos serviços e
equipamentos em desacordo com as especificações técnicas exigidas.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A Contratada obriga-se a:

7.1.1. Efetuar a montagem dos equipamentos em perfeitas condições, no prazo e
local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do
Edital e da proposta;
7.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao
objeto da presente licitação;
7.1.3. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que
antecede a data da montagem, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovação;
7.1.4. Manter, durante toda a execução do evento, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
7.1.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência;
7.1.6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
7.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a
incidir na execução do contrato.
7.1.8. Providenciar ART dos itens que exigem o CREA, bem como dos outros
equipamentos conforme o caso.
7.1.9. Os equipamentos deverão atender também as exigências do Corpo de
Bombeiros para aprovação, onde os mesmos serão vistoriados para a realização
do evento.
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. A Contratante obriga-se a:
8.1.1. Receber provisoriamente os equipamentos e serviços, disponibilizando
local, data e horário;
8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de servidor especialmente designado;
8.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
9. MEDIDAS ACAUTELADORAS
9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública
poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar

providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco
iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível
reparação.
10. CONTROLE DA EXECUÇÃO
10.1. A fiscalização da contratação será exercida pela Departamento Municipal de
Cultura, Senhor Gilberto Alves Carneiro, ao qual competirá dirimir as dúvidas que
surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
Administração.
10.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato.
10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a
responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência
desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da
licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2018
D E C L A R AÇ Ã O
(Razão Social do LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o nº ___________________,
sediada na (endereço completo)___ , declara, sob as penas da Lei, para os fins
requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se
estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu
quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 anos.

_______________, ___________ de _________ de 2018.

Representante legal da empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2018

D E C L A R AÇ Ã O
_______(Razão Social do LICITANTE)____________, inscrita no CNPJ sob o n°
________________________, sediada na _______(endereço completo), declara, sob as
penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4° da Lei n° 10.520 de 17 de
julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos constante do presente edital.
_______________, ___________ de _________ de 2018.

Representante legal da empresa

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento, portanto fora do
envelope Documentação.

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2018
CARTA DE CREDENCIAMENTO
À Pregoeira
Prefeitura Municipal de Uniflor/pr
Pela
presente,
credenciamos
o
(a)
Sr
(a)________________________________ portador (a) da Cédula de Identidade
sob n.º________________ e CPF sob n.º _________________, a participar do
procedimento licitatório, sob a modalidade LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL,
Nº 76/2018 instaurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR.
Na
qualidade
de
representante
legal
da
empresa,__________________________________________________outorga-se
ao (á) acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de
interposição de Recurso.

_______________, ___________ de _________ de 2018.

Representante legal da empresa

Este documento deverá ser entregue no ato do Protocolo fora do envelope
documentação, JUNTAMENTE COM UMA CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL
PARA IDENTIFICAÇÃO DO CREDENCIADO.
A CÓPIA DO CONTRATO SERÁ DEVOLVIDA AO PROPONENTE LOGO APÓS
A IDENTIFICAÇÃO.

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO V
CARTA RENÚNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2018
FASE RESULTADO
À Pregoeira
PREFEITURA MUINICIPAL DE UNIFLOR-PR.

À proponente abaixo assinada, participante da
licitação modalidade LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2018, por seu
representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei
n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e também pela lei federal nº 10.520 de
17/06/2002, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da
decisão da Comissão de Licitação, que julgou as propostas, renunciando,
expressamente, ao direito de recurso da fase final, resultado da licitação.

_______________, ___________ de _________ de 2018.

Representante legal da empresa

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue no final do certame, portanto fora do
envelope Documentação.

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2018
CARTA RENÚNCIA
FASE HABILITAÇÃO

À Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR - PR.

À proponente abaixo assinada, participante da
licitação modalidade LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2018, por seu
representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei
n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e também pela lei federal nº 10.520 de
17/06/2002,obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da
decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação,
renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória .

_______________, ___________ de _________ de 2018.

Representante legal da empresa

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue no final do certame, portanto fora do
envelope Documentação.

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2018
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
À Pregoeira
Prefeitura Municipal de Uniflor -Pr
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de
proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 76/2018 instaurado por essa Prefeitura Municipal de Uniflor, que não fomos
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer
de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_______________, ___________ de _________ de 2018.

Representante legal da empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VIII
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2018.
À PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR
PROPOSTA COMERCIAL

A
empresa
____________________________,
estabelecida
à
_______________________, nº ____, no município de _____________________, Estado
do ___________________, CNPJ sob nº ___________________, apresenta a sua proposta
comercial relativa a licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2018,
Contratação de empresa especializada para a realização da Edição da 12ª Fest Flor (Festa
do Peão de rodeio de Uniflor), no Município de Uniflor, Estado do Paraná, conforme
especificações e quantitativos constantes do Anexo I - termo de referência deste edital,
estipuladas neste Edital de Licitação:
Item

Especificação

Unid. Quantidade

Preço
Unit.

Preço
Total

Prazo de validade da proposta: 60 dias corridos contados a partir desta data
As condições de pagamento são as constantes no Edital de licitação modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2018.
__________ – Pr, em ___de__________de________.

____________________________________
(assinatura do representante legal da proponente)

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO IX
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2018.
À PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR

MODELO DE 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 nº ________________________ é microempresa ou empresa
de

pequeno

porte,

nos

termos

do

enquadramento

previsto

na

Lei

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro
conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência no
procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 76/2018, realizado pelo Município
de Uniflor/PR.

Atenciosamente,
____________________________________________________
(Assinatura do representante legal)
Nome/CPF:

ATA/CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ............/2018
Pelo presente contrato administrativo as partes:
MUNICÍPIO DE UNIFLOR, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 76.279.975/0001-62, com sede na Avenida Das Flores n 118, no Município de Uniflor,
Estado do Paraná, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito Municipal – Senhor ALAN
ROGERIO PETENAZZI, brasileiro, casado, residente e domiciliado no município de
Uniflor/PR,
doravante
denominado
CONTRATANTE
e
a
empresa
................................................................................................, inscrita do CNPJ/MF sob o nº
............................................, com sede na ............................................................., no
Município de ..............................., Estado .................................., neste ato representado por
.................................................,
residente
e
domiciliado
no
município
de
..............................., Estado ......................................., portador da Cédula de Identidade nº
............................. e inscrito no CPF/MF sob o nº ................................., doravante
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado, com inteira sujeição à Lei
Federal nº 8.666/93, e nº 12.520/2002, em razão da licitação pela modalidade Pregão
Presencial nº 76/2018, processo administrativo nº ...../2018, devidamente ratificada,
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para a
realização da Edição da 12ª Fest Flor (Festa do Peão de rodeio de Uniflor), no Município de
Uniflor, Estado do Paraná, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I termo de referência deste edital.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir de
sua assinatura até LIMITE MÁXIMO DE 12 (DOZE) MESES.
PARÁGRAFO ÚNICO: O contrato administrativo poderá ser prorrogado com base em
justificativa por escrito e após prévia autorização da autoridade competente para celebrar o
contrato. (art.57, §2º da lei nº 8.666/93).
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES: Pelo objeto referido na cláusula primeira o
contratante
pagará
à
contratada
o
valor
de
R$
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
CLÁUSULA QUARTA – DA VERIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: A
verificação da prestação de serviços do objeto desta licitação ficará a cargo dos setores
competentes da Administração Municipal, ou seja, Departamento Municipal de Cultura e
Fiscal de Contrato.
§1º Os serviços licitados deverão ser prestados conforme solicitação pelo setor competente
da Prefeitura Municipal de Uniflor, ficando a cargo da empresa vencedora todos os custos e
riscos da operação, INCLUSIVE O PALCO E ARENA TÊM QUE ESTAR COM ART,
DEVIDAMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL TÉCNICO ENGENHEIRO,

FICANDO TAMBÉM O CONTRATADO RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO
AO ECAD – ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.
§2º A licitante vencedora será a única responsável pela qualidade dos serviços prestados.
§3º O recebimento dos serviços encomendados não significará a respectiva aceitação, a
qual será efetivada após a devida fiscalização quanto do atendimento das especificações.
§4º Os serviços a serem executados deverão estar de acordo com as exigências do código
de Defesa do Consumidor e ECAD
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO: A forma de pagamento dos itens de nº
01;02;03;04;05;06;07;08;09;10º, serão realizados da seguinte forma:
a- 25% (vinte e cinco por cento) a partir de 10/01/2019;
b- 25% (vinte e cinco por cento) a partir de 10/02/2019;
c- 25% (vinte e cinco por cento) a partir de 10/03/2019;
d- 25% (vinte e cinco por cento) a partir de 10/04/2019; exceto o item nº 11, que
será pago em sua totalidade até o dia 28 de dezembro de 2018.
§1º A Tesouraria providenciará o respectivo pagamento, desde que os impostos federais,
INSS e FGTS.
§2º O pagamento onerará o Orçamento da Prefeitura conforme dotações a seguir:
....................................................................................................................................
§3º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da referida
licitação, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes
para mais ou para menos, conforme o caso.
CLÁUSULA SEXTA – DOS REAJUSTES: Como a licitação em questão se destina ao
fornecimento de serviços, caso haja a prorrogação do contrato, nas hipóteses legais, poderá
haver a aplicação da correção monetária respectiva, com a aplicação do índice acumulado
do INPC desde a data de formalização do contrato até o momento da formalização do
aditivo.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES:
São obrigações da contratada:
I – Responsabilizar-se por seus funcionários, inclusive com relação a encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais (municipais, estaduais ou federais), bem
como por seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade,
devendo apresentar, de imediato, quando solicitada, todos e quaisquer comprovantes de
pagamento e quitação;

II – responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do artigo 70 do CPC,
no caso de, em qualquer hipótese, empregados seus intentarem ações trabalhistas em face
do contratante;
III – manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a
represente, integralmente, em todos os atos;
IV – assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao Contratante ou
a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste contrato, diretamente
por seu preposto e/ou empregado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à
fiscalização ou acompanhamento feito pelo Contratante;
V – comunicar ao Contratante às alterações que forem efetuadas em seu Contrato Social;
Constitui-se em obrigações do Contratante:
I – Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do contrato;
II – Prestar as informações e os esclarecimentos relacionados à execução do contrato, que
venham a ser solicitados pelo representante da Contratada;
III – Efetuar o pagamento pelo efetivo serviço fornecido, dentro das condições
estabelecidas neste contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização do contrato será exercida
pelo contratante, através do servidor designado, Senhor Gilberto Alves Carneiro, o qual
poderá, junto ao representante da contratada, solicitar a correção de eventuais falhas e/ou
irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo de 48 horas,
serão objeto de comunicação oficial à contratada, a qual submeter-se-á à aplicação das
penalidades previstas neste contrato.
Parágrafo único. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências
relacionadas com a execução do objeto deste contrato serão registradas pelo contratante.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: A rescisão contratual poderá
ser:
I – determinada por ato unilateral e restrito do contratante, nos seguintes casos:
a) Não cumprimento das cláusulas contratuais nas condições e prazos especificados;
b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais diante das condições e prazos
especificados;
c) Subcontratação total do objeto deste contrato, associação da contratada com outrem,
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação;
d) Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
e) Decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
f) Dissolução da sociedade da contratada;
g) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudiquem a execução do contrato;
h) Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovadas, desde que
impeditivas à execução do contrato;
II – Amigável, por acordo entre as partes, diante da conveniência do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES: Sem prejuízo do previsto no artigo 87
da Lei nº 8.666/93, fica facultado à Prefeitura, na hipótese de descumprimento por parte da
adjudicatária das obrigações assumidas, tal como o não cumprimento do prazo de entrega,
aplicar a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do objeto, sendo que a multa
poderá ser aplicada a cada novo período de 30 (trinta) dias de atraso.
§ 1º. As multas legais e a prevista neste contrato não eximem a contratada, ainda, da
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que venha a acarretar ao contratante.
§ 2º. Em caso de aplicação de penalidade pela Contratante, fica expressamente autorizado
pela Contratada o seu imediato abatimento, em eventual crédito existente, podendo ser
retido em qualquer empenho, ainda que não relacionado com este instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE: Uma vez firmado, o extrato
do presente contrato será publicado no jornal oficial do município “O DIÁRIO” em
cumprimento ao disposto no artigo 61, § 1º, da lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Integram o
presente contrato, independente de transcrição, as condições estabelecidas na licitação
respectiva e as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, a qual será aplicada aos casos
omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente
instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei 8.666, de 21.06.1993 e
suas alterações posteriores, na Lei 8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do
Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Nova
Esperança, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou procedimentos
relacionados com o cumprimento deste contrato.
E por estarem de acordo com as condições estabelecidas, assinam
o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e valor, na presença de duas
testemunhas.
Uniflor (PR),
de
de 2018.
_________________________________
ALAN ROGERIO PETENAZZI
PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ:76.279.975/0001-62
CONTRATANTE
__________________________________
CNPJ:
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1 ______________________________ 2 ______________________________
CPF:
CPF:

