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O MUNICÍPIO DE SARANDI, inscrito no CNPJ 78.200.482/0001-10, com sede à Rua 
José Emiliano de Gusmão, 565 – Centro – Sarandi – Paraná, representado pela 
Secretária de Administração, a Sra. Elizângela Aparecida de Freitas Almeida – 
conforme autorização expedida pela Portaria nº 2414/2020, torna público que 
realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 1311, de 27 de janeiro de 2020,  do 
Decreto Municipal n° 1012, de 23 de dezembro de 2007, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da legislação correlata e 
demais condições exigidas neste Edital e seus anexos. 

É Pregoeiro deste MUNICÍPIO, o Sr. Renan Batista Meyring, designado pela Portaria 
nº 2478/2020, publicado em 06 de março de 2020, no Diário Oficial dos Municípios 
do Paraná. 

1 OBJETO 

1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
formação de registro de preço para contratação de empresa especializada em som e 
iluminação, locação de grade de proteção (isolamento), tendas e palcos, incluso 
montagem e desmontagem, para atendimento às Secretarias Municipais de 
Sarandi/PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 

1.2 Os itens para disputa foram divididos conforme tabela abaixo, dos quais estão 
dispostos no Anexo I (Termo de Referência): 

Tabela 1 Ampla participação 

Tabela 2 Exclusivo à participação de ME/EPP 

1.3 As quantidades indicadas nas tabelas acima são estimativas e serão 
executadas de acordo com a necessidade deste MUNICÍPIO, ficando o mesmo 
desobrigado de sua execução total. 

1.4 Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto 
descritos no Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital, 
prevalecerão as últimas. 

2 PREÇO MÁXIMO 

2.1 Os preços máximos estimados para este certame estão fixados na(s) 
tabela(s) do item 3 do Termo de Referência - Anexo I. 

2.2 Serão desclassificadas as propostas que após a etapa de lances possuírem 
valores unitários ou totais superiores aos máximos estabelecidos. 

2.3 O valor total estimado para esta licitação é de: R$ 963.011,13 (novecentos e 
sessenta e três mil e onze reais e treze centavos). 

3 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
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3.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular 
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao 
Sistema. 

3.1.2. A participação de licitantes enquadrados como Micro e Pequenas 
empresas deverá observar a divisão do subitem1.2. 

3.1.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas 
no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007e para o microempreendedor individual 
- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

3.2 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

I. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 
na forma da legislação vigente; 

II. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

III. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou 
judicialmente; 

IV. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 
de 1993; 

V. que se enquadrem nas vedações previstas no art. 78 da Lei Orgânica 
deste Município; 

VI.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 
processo de dissolução ou liquidação; 

VII. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

3.3 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo à:  

I. Declaração, sob as penas da Lei, que não ultrapassou o limite de 
faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei 
Complementar; 

II. Declaração que está ciente e concorda com as condições contidas no 
edital e seus anexos bem como de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no edital; 

III. Declaração, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem 
fatos impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

IV. Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8666, 
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo 
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menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos 
do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 

V. Declaração que a Proposta de Preços foi elaborada de forma 
independente. 

3.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 DO CREDENCIAMENTO 

4.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua 
forma eletrônica. 

4.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital 
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus 
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída 
a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 

4.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.6 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 

5 CADASTRO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 A proposta eletrônica e os documentos de habilitação deverão ser 
encaminhados exclusivamente por meio do sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir da liberação do Edital, até as 13:00 
horas do dia 10 de junho de 2020, horário de Brasília-DF. 

5.2 Até a abertura da sessão pública os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.3 O licitante deverá dar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou 
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

5.4 A apresentação das propostas e dos documentos de habilitação implicará 
plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital. 

5.5 Ocorrendo discordância entre o valor unitário e o total, prevalecerá o primeiro. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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5.6 As propostas não podem conter qualquer identificação do licitante proponente 
(tais como nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, etc.), sob 
pena de desclassificação. 

6 ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1 A partir das 13:00 Horas do dia 10 de junho de 2020, horário de Brasília-DF, a 
sessão pública na internet, no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, 
será aberta por comando do Pregoeira/o, com a divulgação das propostas 
eletrônicas recebidas e início da etapa de lances. 

6.2 A comunicação entre o Pregoeiro/a e os licitantes ocorrerá exclusivamente 
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.3 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou 
de sua desconexão. 

7 CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1 Aberta a sessão, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e 
desclassificará aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos 
estabelecidos no Edital, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento, ou que identifiquem o licitante. 

7.2 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.3 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo 
Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4 Ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, no horário estabelecido neste Edital, desde que não haja 
comunicação do Pregoeiro em contrário. 

8 FORMULAÇÃO DOS LANCES 

8.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
seu recebimento e do valor consignado no registro.  

8.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.  

8.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.3 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.4 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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8.5 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir 
a melhor oferta deverá ser R$ 0,05 (cinco centavos). 

8.6 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três 
(3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os 
respectivos lances.  

8.7 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 
disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 
com prorrogações. 

8.8 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, 
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 
ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 

8.9 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, 
será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

8.9.1. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, 
a sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

8.10 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 
sistema, poderá o pregoeiro, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 
de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

8.11 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 
do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances.  

8.12 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.13 O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme 
definido neste Edital e seus anexos.  

8.13.1. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de 
sua proposta. 

8.14 As propostas de licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de 
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 
proposta ou lance de menor preço, serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada. 

8.15 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada nos 
termos do subitem acima terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 
5 (cinco) minutos – controlados pelo sistema – contados após a comunicação 
automática para tanto. 

8.16 Caso a licitante classificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 
convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de 
pequeno porte que se encontrarem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
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ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 
subitem anterior. 

8.17 O disposto no subitem acima somente será aplicável quando a melhor 
proposta final não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 

8.18 O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível à 
realização de eventual diligência. 

8.19 Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário 
e local onde será dado prosseguimento à sessão pública. 

9 CRITÉRIO DE DESEMPATE 

9.1 Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de 
desempate previstos na LC n° 123/06, seguido da aplicação do critério estabelecido 
no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93, se não houver licitante que atenda à primeira 
hipótese. 

9.2 Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do subitem anterior, no 
caso de ausência de envio de lances após o início da fase competitiva. 

9.3 Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo 
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

10 NEGOCIAÇÃO 

10.1 Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro deverá encaminhar 
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais 
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento 
e o valor máximo para a contratação, não se admitindo negociar condições 
diferentes das previstas neste Edital. 

10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

11 ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

11.1 O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 
(duas) horas envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

11.1.1. O prazo de envio poderá ser alterado por solicitação do licitante 
convocado ou por decisão do Pregoeiro, ambas as opções devidamente 
justificadas. 

11.2 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 
indicada no item anterior, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas 
neste Edital. 

11.3 A proposta deverá conter: 

I. Razão Social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail; 
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II. Dados bancários da empresa; 

III. As quantidades, especificações e unidades de medidas apresentadas 
no Anexo I – Termo de Referência, vedado o preenchimento com dados 
aleatórios, sob pena de desclassificação; 

IV. Preços unitários e totais, em Real, em algarismo, com no máximo duas 
casas após a vírgula, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 
previsão inflacionária; 

a) Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os 
tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas 
as demais despesas necessárias à execução do objeto; 

V. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da licitação. 

11.4 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve 
atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena 
de desclassificação. 

11.5 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados 
no mercado no dia de sua apresentação e implicará no conhecimento e aceitação 
plena e total de todas as cláusulas e condições estabelecidas por este Edital e seus 
Anexos. 

12 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

12.1 Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do 
preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 
anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 8º e no § 9º do art. 26 do 
Decreto n.º 1311/2020. 

12.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor: 

I. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado neste edital 
(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível; 

a) considera-se inexequível a proposta que apresente preços 
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

II. Que estejam em desacordo com as especificações, prazos e condições 
fixados neste edital; 

III. Que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento e que não sejam passíveis de saneamento 
na própria sessão; 
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IV. Que após diligências não forem corrigidos ou justificadas. 

12.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 
a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita; 

12.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 
mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata; 

12.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

12.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir 
de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o 
prazo.  

12.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo 
Pregoeiro, destacam-se os que contenham: as características do material 
ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro 
meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

12.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

12.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

12.8 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de 
negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas 
das previstas neste Edital. 

12.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a 
proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que 
seja obtido preço melhor. 

12.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 

12.9 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro 
passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

12.10 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, previamente ao exame 
da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 
primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
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participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros: 

I. SICAF; 

II. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 

12.11 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

12.11.1. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o 
licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

12.11.2. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, 
da eventual ocorrência de empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 
para aceitação da proposta subsequente. 

12.12 Atendidos as condições para participação, o Pregoeiro fará análise da 
documentação relativa à habilitação. 

13 HABILITAÇÃO 

13.1 Para habilitação dos licitantes, será exigida a documentação relativa: 

I. À habilitação jurídica; 

II. À qualificação técnica; 

III. À qualificação econômico-financeira; 

IV. À regularidade fiscal e trabalhista; e 

V. Ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição 
Federal. 

13.2 Documentos relativos à habilitação jurídica: 

I. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

II. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

III. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

IV. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 
indicação dos seus administradores; 

https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
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V. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 
sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

VI. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País: decreto de autorização; 

13.2.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 

13.3 Documentos relativos à qualificação técnica: 

13.3.1. Empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar: 

I. Para os itens de códigos 36426, 36427, 36429, 36428, 39260, 25091, 
39259, 35039, 35040, 35045, 35037, 35038, 35041, 35042, 35043, 35046, 
35047, 35048, 35049, 35050 e 35051, relativos à locação de tendas, 
instalação de iluminação (inclusive de emergência), locação de palco, locação 
de grade, locação de som ambiente e som de rua (caminhão com palco/trio 
elétrico), a licitante deverá apresentar prova de registro no Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional dos Técnicos 
Industriais (CRT), em plena validade. 

a) Tal exigência encontra-se justificada diante de consulta realizada 
por este município ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Paraná, que se encontra anexada ao processo deste certame, haja 
vista que, no momento da prestação dos serviços mencionados, 
solicitar-se-á a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou TRT 
(Termo de Responsabilidade Técnica) relativa aos mesmos, emitida em 
data anterior ao evento, devidamente quitada, e com indicação do 
profissional competente para a realização do serviço;   

13.4 Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 

I. certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica. 

13.5 Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista: 

I. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

II. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual;  

III. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 
Nacional. 
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IV. prova de regularidade com a fazenda municipal do domicílio ou sede 
do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. 

a) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 
mediante declaração da fazenda municipal do seu domicílio ou sede, 
ou outra equivalente, na forma da lei. 

V. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

VI. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito 
de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

13.6 Documentação complementar: 

I. Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8666, 
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo 
menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos 
do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. 

13.6.1. A(s) declaração(ções) exigida(s) acima será(ão) consultada(s) 
no sistema Compras Governamentais. 

13.7 As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda 
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

13.8 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das 
empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do 
contrato. 

13.9 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

13.10 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno 
porte seja declarado vencedor, uma vez que atenda a todas as demais exigências 
do Edital. 

13.11 A declaração do vencedor acima referida será realizada no momento 
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de 
regularização fiscal para a abertura da fase recursal. 

13.12 A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções 
previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor 
lance seguinte aos já convocados para apresentar sua documentação de habilitação 
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e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais 
lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo 
instrumento convocatório, ou revogar a licitação. 

13.13 Para as certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será 
considerado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir de suas 
respectivas emissões, devendo estar válidas na data do recebimento dos 
documentos de habilitação. 

13.14 A habilitação do licitante cadastrado no SICAF será verificada por consulta 
online ao sistema, aos documentos por ele abrangidos, e por meio da documentação 
complementar especificada neste Edital. 

13.15 Os documentos abrangidos pelo SICAF são os relativos à: 

I. Habilitação jurídica; 

II. Qualificação econômico-financeira; 

III. Regularidade fiscal e trabalhista. 

13.16 O licitante não cadastrado no SICAF deverá apresentar toda a documentação 
de habilitação prevista neste Edital. 

13.17 Ao licitante inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à regularidade 
fiscal, trabalhista e à qualificação econômico-financeira encontrar se vencida no 
referido sistema, será facultada a apresentação da documentação atualizada ao 
Pregoeiro no momento da habilitação. 

13.18 Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 

13.19 Todos os documentos deverão ser apresentados: 

I. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação 
específica, deverão sempre ser apresentados em nome da licitante e com o 
número do CNPJ; 

II. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz; 

III. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 

IV. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada 
por cartório. 

13.20 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor 
juramentado. 

13.21 O licitante deverá anexar no sistema do Compras Governamentais juntamente 
com o cadastro da proposta eletrônica, até a abertura da sessão pública, os 
documentos não abrangidos pelo SICAF, ou desatualizados nos cadastros 
anteriores e os documentos relativos à qualificação técnica. 

13.22 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 
documentação atualizada. 
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13.23 O descumprimento do subitem acima implicará inabilitação do licitante, exceto 
se a consulta feita pelo Pregoeiro aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 
certidões lograr êxito em encontrar a certidão válida. 

13.24 Consideradas cumpridas todas as exigências do Edital quanto à apresentação 
da documentação de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o 
Pregoeiro o declarará vencedor. 

13.25 Ocorrendo a inabilitação, o Pregoeiro convocará o autor do segundo menor 
lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada 
a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao 
critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá 
revogar a licitação. 

14 RECURSOS 

14.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o 
caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer 
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema. 

14.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e 
a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 
recurso, fundamentadamente. 

14.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, 
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

14.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção 
de recorrer importará a decadência desse direito. 

14.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, 
o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três 
dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 

14.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

14.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 
no endereço constante neste Edital. 

15 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

15.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

I. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada 
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e 
os que dele dependam. 
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II. Quando houver erro na aceitação do preço mais bem classificado ou 
quando o licitante declarado vencedor não assinar a ata de registro de preços, 
não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal 
e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances.  

15.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar 
a sessão reaberta.  

15.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-
mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

15.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo 
com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter 
seus dados cadastrais atualizados. 

16 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

16.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

16.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

17 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

17.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

18 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

18.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 
(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de 
Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

18.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-
la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 
ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, 
a contar da data de seu recebimento. 

18.3 O prazo estabelecido nos subitens anteriores para assinatura da Ata de 
Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 
solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que 
devidamente aceito. 

18.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias 
para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a 
indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas 
quantidades, preços registrados e demais condições. 
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18.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do 
licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o 
percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender 
aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

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

I. referida Nota está substituindo a ata de registro de preços, aplicando-
se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 
1993; 
II. a empresa se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital 
e seus anexos; 
III. a empresa reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas 
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da 
Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

18.6 O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, 
contados a partir de sua assinatura, sem prorrogação. 

18.7 Previamente à assinatura da ata de registro de preços a Administração 
realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar 
com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.  

18.7.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura da ata de 
registro de preços, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá 
proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da assinatura. 

18.7.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado 
deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e 
anexos. 

18.8 Na assinatura da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigênciada ata de registro de preços. 

18.9 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar a ata de registro de 
preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais 
cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, 
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 
negociação, assinar a ata de registro de preços. 

19 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

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

20 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
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20.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 
previstos no Termo de Referência. 

21 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

21.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 
Termo de Referência.  

22 DO PAGAMENTO 

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

23 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

23.1 As dotações orçamentárias vinculadas neste processo são aquelas indicadas 
no Termo de Referência. 

24 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

24.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 

I. não assinar a ata de registro de preços ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

II. apresentar documentação falsa; 

III. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

IV. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

V. não mantiver a proposta; 

VI. cometer fraude fiscal; 

VII. comportar-se de modo inidôneo; 

24.2 As infrações do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro 
de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 
compromisso assumido injustificadamente.  

24.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 
encerramento da fase de lances. 

24.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 
nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções:  

I. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

II. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 
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III. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 
ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

IV. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

24.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados; 

24.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 

24.7 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 
pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

24.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

24.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

24.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

25 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

25.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

25.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacao@sarandi.pr.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no Paço 
Municipal, sito Rua José Emiliano de Gusmão, 565 – Centro – Sarandi – Paraná – 
87.111-230, Secretaria de Administração. 

25.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias 
úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

25.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 
do certame. 

25.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 
endereço indicado no Edital. 

mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br
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25.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 
(dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

25.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

25.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida 
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de 
licitação. 

25.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 
e vincularão os participantes e a administração. 

26 REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

26.1 A autoridade competente poderá revogar esta licitação, somente em razão do 
interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e 
fundamentado. 

26.2 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao 
ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

27 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

27.1 Na hipótese de divergência entre este Edital e as condições apresentadas 
pelos licitantes em suas propostas, prevalecerão sempre os termos deste Edital. 

27.2 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

27.3 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

27.4 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 

27.5 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

27.5.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública 
para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o 
parágrafo anterior, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a 
ocorrência será registrada em ata. 

27.6 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
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27.7 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação.  

27.8 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 

27.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente na Administração. 

27.10 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

27.11 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

27.12 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
http://200.233.108.153:8089/portaltransparencia/licitacoes, e também poderão ser 
lidos e/ou obtidos no Paço Municipal, sito Rua José Emiliano de Gusmão, 565 – 
Centro – 87.111-230, Sarandi - Paraná, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 
11 horas e 30 minutos e das 13 horas às 17 horas e 30 minutos, mesmo endereço e 
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados. 

28 DOS ANEXOS 

28.1 São parte integrantes deste EDITAL os seguintes anexos: 

Anexo I - Termo de Referência 

Anexo II - Minuta da Ata de Registro de Preços 

29 DO FORO 

29.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Sarandi - Paraná, para solucionar eventuais 
litígios decorrentes desta licitação. 

27 de abril de 2020 

 

Elizângela Aparecida de Freitas Almeida 
Portaria nº 2414/2020 

 

http://200.233.108.153:8089/portaltransparencia/licitacoes
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TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 20/2020 

1 DO OBJETO 

Formação de registro de preço para contratação de empresa especializada em som 
e iluminação, locação de grade de proteção (isolamento), tendas e palcos, incluso 
montagem e desmontagem, para atendimento às Secretarias Municipais de 
Sarandi/PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento. 

O presente instrumento visa atender as unidades: 

1. Secretaria Municipal de Assistência Social; 
2. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 
3. Secretaria Municipal de Educação; 
4. Gabinete do Prefeito 
5. Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo; 
6. Secretaria Municipal de Saúde; 
7. Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública; 
8. Secretaria Municipal de Urbanismo; 

2 DAS MOTIVAÇÕES 

JUSTIFICATIVA PARA ABERTURA 

As justificativas para a execução dos serviços que compõem o objeto deste certame 
estão explicitadas nos Termos de Referência das unidades requisitantes. 

“A execução dos serviços descritos se faz necessária para a implementação 
dos eventos programados por esta Secretaria, na busca de uma maior 
interação com a população de Sarandi, com a realização de eventos 
direcionados a educação e a integração com a sociedade, como por 
exemplo, as palestras referentes ao Outubro Rosa, Setembro Verde, 
Novembro Azul, ou ainda ações nos bairros e conscientização da 
importância da lei Maria da Penha, bem como eventos da Guarda Municipal 
para o exercício 2020/2021.” – (TR. 08/2020 - Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transporte e Segurança Pública). 

“A contratação de empresa fornecedora dos serviços de som e iluminação 
se faz necessária a fim de cumprir as necessidades da Secretaria e demais 
departamentos como o CRAS (Centro de Referência em Assistência 
Social), CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência 
Social), CRAM (Cento de Referência em Atendimento a Mulher), Conselho 
Tutelar, PAIM (Programa de Acolhimento Institucional Municipal), CIAPS 
(Centro Integrado de Ações Pedagógicas Luiz Zanchin) a fim de 
complementar os eventos a serem executados.” – (TR. 09/2020 - Secretaria 
Municipal de Assistência Social). 

“Justificamos que a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de som e iluminação se faz necessária para a realização de 
eventos culturais e esportivos realizados pela Secretaria da Juventude, 
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Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.” – (TR. 03/2020 - Secretaria Municipal de 
Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo). 

“A contratação de empresa para prestação de serviços de locação de som e 
iluminação se faz necessária na realização de diversos eventos, tais como 
assinaturas de Ordem de Serviço, ações públicas e culturais, entre outros 
eventos realizados pelo gabinete e setores agregados.” – (TR. 03/2020 – 
Gabinete do Prefeito). 

“Considerando que a contratação da empresa especializada em som e 
iluminação será destinada à Secretaria Municipal de Educação e seus 
departamentos, sendo Centros Municipais de Educação e Escolas 
Municipais, visando à realização de vários eventos a serem realizados 
durante o ano letivo de 2020, tais como desfile cívico em comemoração ao 
aniversário do município de Sarandi, comemoração ao dia dos professores, 
formaturas do PROERD, eventos do ensino infantil e fundamental, cantatas 
de natal, entre outros.” – (TR. 02/2020 – Secretaria Municipal de Educação).  

“A presente contratação nos termos da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002 
decorre do interesse da Secretaria Municipal de Educação em propiciar 
locais adequados para a realização de possíveis eventos, como cursos, 
palestras e atendimento a população, evitando transtornos aos 
participantes, por isso, se faz necessária a locação de tendas tipo 
pirâmides, bem como serviços de montagem e desmontagem dos mesmos.” 
– (TR. 07/2020 – Secretaria Municipal de Educação). 

“Solicitação para abertura de processo licitatório para contratação de 
empresa especializada na realização de serviços de som e iluminação, e 
também para locação de tendas (incluindo montagem e desmontagem), 
destinados às Secretarias Municipais, a serem utilizados por esta Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e seus departamentos 
agregados, assim como no atendimento dos alunos dos cursos de 
Capacitação ministrados na mesma e divulgação dos eventos da Indústria e 
Comércio.” – (TR. 03/2020 e TR. 04/2020 – Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico). 

“A presente solicitação tem como objetivo a contratação de empresa 
especializada em som de rua, destinado ao setor de Vigilância 
Epidemiológica desta secretaria, pois o setor de vacina tem várias 
campanhas no decorrer do ano, onde estes serviços colaborarão em sua 
divulgação, uma vez que estas informações chegarão com mais facilidade a 
população do município, já que em certas campanhas, o setor tem que 
cumprir algumas metas estipuladas pela 15ª Regional de Saúde de Maringá. 
Para a vigilância Sanitária, o setor de combate a dengue irá utilizar os 
serviços de carro de som para eventuais arrastões que venham a ocorrer no 
município e possíveis informações no caso de epidemias de dengue, onde 
neste caso é solicitado aos moradores do município que deixem as janelas 
e portas abertas para a chegada do veneno até o interior da casa.” – (TR. 
05/2020 – Secretaria Municipal de Saúde).  

“A presente solicitação tem como objeto a abertura de processo licitatório 
referente à locação de tendas tipo pirâmide destinadas a serem utilizadas 
nos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Saúde, que ocorrerão 
durante o período de 12 meses. Estas tendas serão utilizadas em 
campanhas específicas de vacina, campanhas educativas e arrastões de 
dengue, assim como eventos de justiça no bairro.” – (TR. 07/2020 – 
Secretaria Municipal de Saúde). 

“As referidas locações referem-se a utilização nas dependências do 
Cemitério Municipal Augusto Wolff, lotado na Secretaria Municipal de 
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Urbanismo, mais precisamente ao Dia de Finados, tendo em vista o grande 
fluxo de visitantes locais, bem como da região, visando ainda manter a 
ordem, proteção no caso das tendas e higienização adequada e necessário 
junto aos referidos visitantes, como também do local” – (TR. 08/2020 – 
Secretaria Municipal de Urbanismo) 

 

DA MODALIDADE 

Adotou-se a modalidade Pregão em conformidade com o disposto no art. 1º e seu 
parágrafo único, da Lei Federal nº 10.520/02: 

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 
licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 

Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e 
efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado.  

DO QUANTITATIVO  

Os quantitativos estimados para o presente certame estão indicados no item 3 deste 
Anexo, e são de responsabilidade das unidades requisitantes indicadas no Item 1 
deste Termo de Referência. 

DA ADOÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 

Por tratar-se, o objeto deste certame, de futuros e eventuais serviços, esta licitação 
será aplicada ao Sistema de Registro de Preços (SRP). 

DA DIVISÃO DOS ITENS EM AMPLA PARTICIPAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA ÀS ME/EPP 

Em atendimento ao disposto no Inciso I, do Art. 48, da Lei Complementar nº 
123/2006, os itens de valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), foram destinados à 
participação exclusiva às microempresas e empresas de pequeno porte. 

3 DAS ESPECIFICAÇÕES 

3.1 Tabela I – Ampla Participação 

Ordem 
Cód. 
do 

Item 

Nº do item 
no sistema 

ComprasNet 

Descrição / 
Especificação 

Unidade 
de 

Medida 
Quant. 

Valor 
Máx. 
Unit. 
(R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 36367 01 

Contratação de 
empresa 
especializada em 
som de rua. 
Requisitos mínimos 
do equipamento: 
caixa acústica 
quatro lados, sendo 
quatro autofalantes 

Horas 3090  41,32 127.678,80 
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12 polegadas 250 
RMS; dois drives  
300 RMS com bocal 
(cornetas); dois ST 
300 RMS; potência 
igual ou superior a 
2400W; saída para 
microfone e 
disponibilidade de 
falar ao vivo. A 
empresa contratada 
deverá disponibilizar 
o carro de som para 
veicular também 
aos domingos e 
feriados, por serem 
dias em que grande 
parte do público-
alvo pode ser 
atingido pela 
propaganda.  

2 36426 02 

Contratação de 
empresa 
especializada em 
montagem de som 
ambiente com mesa 
de 12 canais, 02 
microfones com fio, 
02 microfones sem 
fio, pedestais 
necessários, 
periféricos e 02 
potências com 04 
caixas. 

Diária 290  294,80  85.492,00 

3 36427 03 

Contratação de 
empresa 
especializada em 
montagem de 
iluminação contendo 
06 movinghead, 
máquina de fumaça 
e 50 metros de 
treliça. 

Diária 190  994,90 189.031,00 

4 36429 04 

 Locação e 
instalação de 
grades de proteção 
(isolamento)    As 
grades de 
isolamento/proteção 
deverão ser 
confeccionadas em 
material metálico, 
com altura de no 
mínimo 1,20m e 
máxima de 1,50m, 

Metro 8400  10,20  85.680,00 
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comprimento de 
mínimo 2,00m e no 
máximo 2,10m, as 
grades deverão 
possuir sistema de 
junção, permitindo o 
perfeito encaixe 
entre as peças.  
 

 

3.2 Tabela II - Exclusivo à participação de ME/EPP 

Orde
m 

Cód. 
do 

Item 

Nº do 
item no 
sistema 

Compras
Net 

Descrição/Especific
ação 

Unidade 
de 

medida 
Quant. 

Valor 
Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 36428 05 

LOCAÇÃO DE 
PALCO 12X08m., 
Descrição: Prestação 
de Serviços em 
Locação com 
montagem e 
desmontagem de 
palco medindo 12 
metros de frente x 08 
metros de 
profundidade, 
estrutura para P.A. 
Fly, com cobertura 
em Box truss de duro 
alumínio forma de 
duas águas, piso do 
palco em estrutura 
metálica com 
compensado de 
20mm na cor preta, 
altura do solo de no 
mínimo 1,20m. e no 
máximo até 2,00m. 

Diária 40 1.448,20 57.928,00 

2 39260 06 

Locação de palco 
4x6m, desc.: 
prestação de 
serviços em locação 
c/ montagem e 
desmontagem de 
palco 4x6m, 70cm de 
altura do solo, com 
tablado de 
compensado naval 
18mm c/cantoneiras 
de ferro em torno do 
compensado, c/ 
cobertura 2 águas, c/ 
lona anti-chamas, c/ 
04 pés direito de 4m 

Diária 82 785,71 64.428,22 
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de altura e 04 
travessas sendo 02 
de 4m e 02 de 6m, 
treliçado zincado, 04 
slive, 04 paus de 
carga e 04 pés de 
ostentação, 04 talhas 
de 5m e 01 escada. 

3 25091 07 

Contratação de 
empresa 
especializada em 
som de rua, sendo 
veículo caminhão 
com som para os 04 
lados e palco para 
pequenas 
apresentações para 
trabalhos de acordo 
com o roteiro 
estabelecido pela 
contratante. 

Horas 694 89,66 62.224,04 

4 39259 08 

Locação de palco 
medindo 10 x 8 
metros, piso do palco 
em estrutura 
metálica com 
compensado de 
20mm, altura do solo 
de no mínimo 1,20m 
e no máximo até 
2,00m, com guarda-
corpo nas laterais e 
no fundo, 02 sistema 
flay, 02 áreas de 
serviço, 01 house 
mix, 02 extintores de 
incêndio com pó 
químico, 01 luz de 
emergência, Lona da 
cobertura branca 
antichamas, sombrite 
nas laterais, lona na 
barra do palco. 
Locação com 
montagem e 
desmontagem de 
palco forrado com 
carpete e/ou material 
similar compatível 
com a temática do 
evento. O palco deve 
vir acompanhado de 
escada com degraus 
largos e resistentes 
forrados com o 
mesmo material do 
palco. Se necessário 

Diária 46 1.725,00 79.350,00 
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o palco deverá incluir 
rampa de acesso a 
cadeirantes. A 
contratada se 
responsabiliza por 
enviar um técnico 
para instalação, 
operação, 
manutenção e 
desmontagem do 
material. E se 
responsabiliza por 
manter seu local de 
trabalho limpo e 
organizado durante 
todo o processo e de 
entregar o espaço 
limpo e organizado 
após a execução do 
trabalho de acordo 
com os prazos 
estabelecidos pela 
CONTRATANTE. 
OBS: A diária 
corresponde a um 
palco de 10 x 8 
metros conforme 
descrição acima de 
palco. 

5 35039 09 

LOCAÇÃO DE 
TENDA TIPO 
PIRÂMIDE C/ 
10x10M C/ BANDO 
DE APROX. 3M. 
Total de 100m², em 
estrutura metátlica, 
cobertura em lona 
branca, com 
escoamento de água 
através de calhas, 
pés direitos c/ aprox. 
3 metros de altura. 
Incluso: mín 02 
pontos de luz, 02 
tomadas e toda 
instalação da 
estrutura (montagem 
e desmontagem). 

Diária 60 580,00 34.800,00 

6 35040 10 

LOCAÇÃO DE 
TENDA TIPO 
PIRÂMIDE C/ 8x8M 
S/ BANDO. Total de 
64m², em estrutura 
metátlica, cobertura 
em lona branca, com 
escoamento de água 
através de calhas, 

Diária 69 437,19 30.166,11 
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pés direitos c/ aprox. 
2,5 metros de altura. 
Incluso: mín 02 
pontos de luz, 02 
tomadas e toda 
instalação da 
estrutura (montagem 
e desmontagem). 

7 35045 11 

LOCAÇÃO DE 
TENDA TIPO 
PIRÂMIDE C/ 5x5M 
C/ BANDO DE 
APROX. 2,5m. Total 
de 25m², em 
estrutura metátlica, 
cobertura em lona 
branca, com 
escoamento de água 
através de calhas, 
pés direitos c/ aprox. 
2,5 metros de altura. 
Incluso: mín 02 
pontos de luz, 02 
tomadas e toda 
instalação da 
estrutura (montagem 
e desmontagem). 

Diária 50 262,10 13.105,00 

8 35037 12 

LOCAÇÃO DE 
TENDA TIPO 
PIRÂMIDE C/ 
10x10M S/ BANDO. 
Total de 100m², em 
estrutura metátlica, 
cobertura em lona 
branca, com 
escoamento de água 
através de calhas, 
pés direitos c/ aprox. 
3 metros de altura. 
Incluso: mín 02 
pontos de luz, 02 
tomadas e toda 
instalação da 
estrutura (montagem 
e desmontagem). 

Diária 82 580,00 47.560,00 

9 35038 13 

LOCAÇÃO DE 
TENDA TIPO 
PIRÂMIDE C/ 
10x10M C/ BANDO 
DE APROX. 1,5M. 
Total de 100m², em 
estrutura metátlica, 
cobertura em lona 
branca, com 
escoamento de água 
através de calhas, 

Diária 30 580,00 17.400,00 
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pés direitos c/ aprox. 
3 metros de altura. 
Incluso: mín 02 
pontos de luz, 02 
tomadas e toda 
instalação da 
estrutura (montagem 
e desmontagem). 

10 35041 14 

LOCAÇÃO DE 
TENDA TIPO 
PIRÂMIDE C/ 8x8M 
C/ BANDO DE 
APROX. 1,5M. Total 
de 64m², em 
estrutura metátlica, 
cobertura em lona 
branca, com 
escoamento de água 
através de calhas, 
pés direitos c/ aprox. 
2,5 metros de altura. 
Incluso: mín 02 
pontos de luz, 02 
tomadas e toda 
instalação da 
estrutura (montagem 
e desmontagem). 

Diária 19 446,02 8.474,38 

11 35042 15 

LOCAÇÃO DE 
TENDA TIPO 
PIRÂMIDE C/ 8x8M 
C/ BANDO DE 
APROX. 2,5m. Total 
de 64m², em 
estrutura metátlica, 
cobertura em lona 
branca, com 
escoamento de água 
através de calhas, 
pés direitos c/ aprox. 
2,5 metros de altura. 
Incluso: mín 02 
pontos de luz, 02 
tomadas e toda 
instalação da 
estrutura (montagem 
e desmontagem). 

Diária 19 446,02 8.474,38 

12 35043 16 

LOCAÇÃO DE 
TENDA TIPO 
PIRÂMIDE C/ 5x5M 
S/ BANDO. Total de 
25m², em estrutura 
metátlica, cobertura 
em lona branca, com 
escoamento de água 
através de calhas, 
pés direitos c/ aprox. 

Diária 65 259,60 16.874,00 
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2,5 metros de altura. 
Incluso: mín 02 
pontos de luz, 02 
tomadas e toda 
instalação da 
estrutura (montagem 
e desmontagem). 

13 35046 17 

LOCAÇÃO DE 
TENDA TIPO 
PIRÂMIDE C/ 4x4M 
S/ BANDO. Total de 
16m², em estrutura 
metátlica, cobertura 
em lona branca, com 
escoamento de água 
através de calhas, 
pés direitos c/ aprox. 
2,5 metros de altura. 
Incluso: mín 02 
pontos de luz, 02 
tomadas e toda 
instalação da 
estrutura (montagem 
e desmontagem). 

Diária 33 203,95 6.730,35 

14 35047 18 

LOCAÇÃO DE 
TENDA TIPO 
PIRÂMIDE C/ 4x4M 
C/ BANDO DE 
APROX. 1,5M. Total 
de 16m², em 
estrutura metátlica, 
cobertura em lona 
branca, com 
escoamento de água 
através de calhas, 
pés direitos c/ aprox. 
2,5 metros de altura. 
Incluso: mín 02 
pontos de luz, 02 
tomadas e toda 
instalação da 
estrutura (montagem 
e desmontagem). 

Diária 33 203,95 6.730,35 

15 35048 19 

LOCAÇÃO DE 
TENDA TIPO 
PIRÂMIDE C/ 4x4M 
C/ BANDO DE 
APROX. 2,5. Total 
de 16m², em 
estrutura metátlica, 
cobertura em lona 
branca, com 
escoamento de água 
através de calhas, 
pés direitos c/ aprox. 
2,5 metros de altura. 

Diária 18 193,95 3.491,10 
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Incluso: mín 02 
pontos de luz, 02 
tomadas e toda 
instalação da 
estrutura (montagem 
e desmontagem). 

16 35049 20 

LOCAÇÃO DE 
TENDA TIPO 
PIRÂMIDE C/ 3x3M 
S/ BANDO. Total de 
9m², em estrutura 
metátlica, cobertura 
em lona branca, com 
escoamento de água 
através de calhas, 
pés direitos c/ aprox. 
2,5 metros de altura. 
Incluso: mín 02 
pontos de luz, 02 
tomadas e toda 
instalação da 
estrutura (montagem 
e desmontagem). 

Diária 30 181,98 5.459,40 

17 35050 21 

LOCAÇÃO DE 
TENDA TIPO 
PIRÂMIDE C/ 3x3M 
C/ BANDO DE 
APROX. 1,5M. Total 
de 9m², em estrutura 
metátlica, cobertura 
em lona branca, com 
escoamento de água 
através de calhas, 
pés direitos c/ aprox. 
2,5 metros de altura. 
Incluso: mín 02 
pontos de luz, 02 
tomadas e toda 
instalação da 
estrutura (montagem 
e desmontagem). 

Diária 20 198,90 3.978,00 

18 35051 22 

LOCAÇÃO DE 
TENDA TIPO 
PIRÂMIDE C/ 3x3M 
C/ BANDO DE 
APROX. 2,5. Total 
de 9m², em estrutura 
metátlica, cobertura 
em lona branca, com 
escoamento de água 
através de calhas, 
pés direitos c/ aprox. 
2,5 metros de altura. 
Incluso: mín 02 
pontos de luz, 02 
tomadas e toda 

Diária 40 198,90 7.956,00 
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instalação da 
estrutura (montagem 
e desmontagem). 

4 DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1 A execução dosserviços será realizada de forma fracionada, sob a demanda 
das unidades requisitantes indicadas no Item 1deste Termo de Referência. 

4.2 A execução dos serviços ocorrerá conforme a determinação das unidades 
requisitantes, que especificarão todas as condições, datas, exigências, requisitos 
necessários eo local onde ocorrerão os serviços. 

4.3 Os serviços poderão serrealizados inclusive aos sábados, domingos e 
feriados. 

4.4 As unidades requisitantes solicitarão a execução dos serviços com, no 
mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência da realização dos eventos, devendo a 
solicitação estar devidamente acompanhada da nota de empenho. 

4.5 Os serviços solicitados deverão ser executados em até 05 (cinco) dias após o 
recebimento da nota de empenho.  

4.6 Para os itens de códigos 35039, 35040, 35045, 35037, 35038, 35041, 35042, 
35043, 35046, 35047, 35048, 35049, 35050 e 35051, a empresa deverá apresentar 
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou TRT (Termo de Responsabilidade 
Técnica), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho 
Regional dos Técnicos Industriais (CRT), relativa a montagem e desmontagem da(s) 
tenda(s), emitida antes do evento para o qual a(s) estrutura(s) for(em) 
montada(s)/instalada(s),devidamente quitada, de profissional habilitado para a 
execução do serviço; 

4.7 Para o item de código 25091, a empresa deverá apresentar laudo com ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica) ou TRT (Termo de Responsabilidade 
Técnica), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho 
Regional dos Técnicos Industriais (CRT), atestando o equipamento (Trio Elétrico) 
estar em plena condição de uso e segurança; 

4.8 Para o item de código 36427,relativoà iluminação, a empresa deverá 
apresentarART (Anotação de Responsabilidade Técnica ou TRT (Termo de 
Responsabilidade Técnica), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT), relativa à montagem 
e desmontagem de equipamentos de iluminação, emitida antes do evento para o 
qual a iluminação for instalada, devidamente quitada, de profissional habilitado para 
a execução do serviço; 

4.9 Para os itens de códigos 36428 e 39260, relativos à locação de palcos, a 
empresa deverá apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)ou TRT 
(Termo de Responsabilidade Técnica), do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT), relativo a 
montagem e desmontagem de palco, emitida antes do evento para o qual a(s) 
estrutura(s) for(em) montada(s)/instalada(s), devidamente quitada,de profissional 
habilitado para a execução do serviço; 
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4.10 Para o item de código 39259, relativo à locação de palco contendo iluminação 
de emergência, a empresa deverá apresentar duas ART (Anotações de 
Responsabilidade Técnica) ou TRT (Termo de Responsabilidade Técnica), do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional dos 
Técnicos Industriais (CRT), sendo uma ART/TRT relativa a montagem e 
desmontagem de palco, e outra ART/TRT relativa a instalação de iluminação de 
emergência, emitidas antes do evento para o qual a(s) estrutura(s) for(em) 
montada(s)/instalada(s), devidamente quitadas, de profissionais habilitados para a 
execução destes serviços; 

4.11 Para o item de código 36429, relativo à locação de grades de proteção, a 
empresa deverá apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou TRT 
(Termo de Responsabilidade Técnica), do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT), relativo a 
montagem e desmontagem das grades de proteção, emitida antes do evento para o 
qual a(s) estrutura(s) for(em) montada(s)/instalada(s), devidamente quitada, de 
profissional habilitado para a execução do serviço; 

4.12 Para o item de código 36426, relativo a montagem de som ambiente, a 
empresa deverá apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)ou TRT 
(Termo de Responsabilidade Técnica), do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT), relativo a 
montagem e desmontagem de som ambiente, emitida antes do evento para o qual 
a(s) estrutura(s) for(em) montada(s)/instalada(s), devidamente quitada, de 
profissional habilitado para a execução do serviço. 

5 DA GARANTIA DO SERVIÇO 

5.1 Quando os prazos e as condições das garantias dos bens não estiverem 
definidos nas descrições do objeto e/ou deste instrumento, serão considerados 
aqueles definidos pela legislação (Código Civil Brasileiro e Código de Defesa do 
Consumidor), em vigor. Havendo os dois casos, deverá ser considerado o de maior 
prazo. 

6 DA SUBCONTRATAÇÃO 

6.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

7 CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO 

7.1 Do recebimento provisório: 

I. O recebimento provisório dos serviços executados será realizado 
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, a 
contar do recebimento da nota fiscal/fatura, para efeito deverificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e 
na proposta. 

II. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência 
e na proposta, devendo ser reparados no prazo de 01 (uma) hora, a 



PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 20/2020 
 

ANEXO I 
 

34 | 49 

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

7.2 Do recebimento definitivo: 

I. Os serviços serão recebidos definitivamente após a verificação da 
qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 

II. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 As obrigações do município são: 

I. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 
II. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos 
serviços, provisoriamente, conforme as especificações constantes do Edital e 
da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
III. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do contratado, 
através de comissão/servidor especialmente designado; 
IV. efetuar o pagamento ao fornecedor no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos; 
V. A Administração não responderá por quaisquer compromissos 
assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução 
do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato do fornecedor, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados; 
VI. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 
VII. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis; 
VIII. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais 
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções 
por ela propostas sejam as mais adequadas; 
IX. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, 
exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente 
justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e 
desde que observado o limite da legislação trabalhista; 
X. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no 
prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 
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XI. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais 
como: 

a. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, 
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela 
indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento 
direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 
b. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas 
empresas Contratadas; 
c. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da 
Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas 
daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função 
específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 
d. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores 
eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, 
especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 

XII. fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, especialmente; 
XIII. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e 
instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela 
contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço 
for executado em suas dependências, ou em local por ela designado; 
XIV. Designar servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato; 
XV. Prestar as informações e esclarecimentos pertinentes que venham a 
ser solicitados pela contratada; 
XVI. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do 
contrato; 
XVII. Analisar e atestar os documentos de cobrança apresentados pela 
contratada, pelos serviços prestados, por meio de representante designado e, 
caso hajam incorreções nos documentos recebidos, os mesmos serão 
devolvidos à contratada para as devidas correções; 
XVIII. Aplicar à contratada as sanções regulamentares e contratuais. 
 

9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 A contratada deverá: 

I. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no 
local dos serviços. 

II. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo 
sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, 
higiene e disciplina. 

III. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 
estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante; 
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IV. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente 
uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 

V. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de 
Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários 
ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar 
os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 
qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e 
em sua proposta; 

VI. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes 
do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios 
trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante; 

VII. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 

VIII. Manter a execução do serviço nos horários fixados pela Administração.  

IX. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

X. 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; 

XI. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não 
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco 
a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

XII. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, 
qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações 
aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 

XIII. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante 
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local 
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do serviço. 

XIV. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, 
e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do 
contrato. 

XV. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de 
modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e 
especificações que integram este Termo de Referência, no prazo 
determinado. 

XVI. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no 
decorrer da prestação dos serviços; 
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XVII. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais empregados; 

XVIII. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em 
Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das 
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, 
sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;  

XIX. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao MUNICÍPIO, devendo 
ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a 
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos 
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 

XX. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e 
aprovação, qualquer mudança no método de execução do serviço que fuja 
das especificações constantes deste Termo de Referência. 

XXI. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos 
serviços a serem executados, em conformidade com as normas e 
determinações em vigor; 

XXII. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja 
enquadrado nos casos do art. 78 da Lei Orgânica deste Município; 

XXIII. Os serviços a serem fornecidos deverão obedecer às normas e 
padrões da ABNT e INMETRO, e atender eficazmente às finalidades que dele 
naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do 
Consumidor; 

XXIV. É de responsabilidade da empresa contratada , o fornecimento de mão 
de obra necessária , a fim de suprir as necessidades de transporte, 
carregadores , limpeza /higienização , montagem e desmontagem , inclusive a 
retirada dos mesmos , bem como as despesas com transporte , hospedagem, 
segurança e alimentação da equipe; 

XXV. 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 Anexo I 
ou na minuta de contrato se estes documentos assim permitirem; 

XXVI. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 
desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo 
contrato, devendo a Contratada relatar à Administração toda e qualquer 
ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

XXVII. Atender de imediato às solicitações da Contratante quanto à 
substituição dos empregados alocados, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme 
descrito no Anexo I; 
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XXVIII. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as 
orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas 
Internas. 

10 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

10.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 
para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 
do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda 
que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução da ata, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

10.4 Ficam responsáveis pelo controle e fiscalização do contrato, conforme segue: 

10.4.1. Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança 
Pública 

 Gestor: Indrigo dos Santos Aguilieri – CPF: 010.192.999-40 
 Fiscal: Marcela Malvezi de Oliveira – CPF: 079.987.439-64 

10.4.2. Secretaria Municipal de Assistência Social 

 Gestor: Deisela Regina Camargo – CPF: 059.220.429-47 

 Fiscal: Antônio Semenssato 

10.4.3. Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Esporte, Lazer e 
Turismo 

 Gestor: Renata Cristina Barreto – CPF: 071.572.369-31 

 Fiscal: Rosane Ferreira de Souza – CPF: 026.209.589-03 

 Fiscal: Cleiton Tadeu da Silva de Aquino – CPF: 070.713.129-40 

10.4.4. Gabinete do Prefeito 

 Gestor: Paulo Henrique Alves Garcia – CPF: 040.520.709-33 

 Fiscal: Roberto Estevão de Lima – CPF: 345.678.668-94 

 Fiscal: Elenice Medeiros Gomes – CPF: 323.180.499-04 

10.4.5. Secretaria Municipal de Educação  

 Gestor: Rosimar Soares de Lima – CPF: 045.588.179-08 

 Fiscal: Sônia Pereira – CPF: 020.346.669-17 
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10.4.6. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

 Gestor: Paulo Sérgio Gonçalves Rico – CPF: 069.872.348-17 

 Fiscal: Alessandra dos Anjos – CPF: 067.591.059-58 

10.4.7. Secretaria Municipal de Saúde 

 Gestor: Andréia Cristina Pires – CPF: 005.888.479-33 

 Fiscal: Edson Oliveira dos Anjos – CPF: 301.418.509-49 

10.4.8. Secretaria Municipal de Urbanismo 

 Gestor: Rosa Irene da Silva – CPF: 982.955.009-53 

 Fiscal: Daniel Carreira Tanno – CPF: 680.011.349-20 

 Fiscal: Lindomar Machado – CPF: 038.238.869-08 

10.5 Durante a vigência da Ata de registro de preços os gestores e fiscais poderão 
ser substituídos, desde que formalmente justificados, no qual a alteração deverá 
fazer parte do processo. 

11 DO PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será efetivado na forma de crédito na conta corrente do 
FORNECEDOR, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento definitivo. 

11.2 A nota fiscal deverá ser faturada para os seguintes dados: 

11.2.1. Quando a Secretaria Municipal de Saúde for a solicitante, o 
faturamento deverá ocorrer com os seguintes dados: 

 Razão Social: Fundo Municipal de Saúde do Município de Sarandi. 

 CNPJ:09.262.602/0001-91. 

 Endereço: Rua José Emiliano de Gusmão, 565 – Centro. 

 Sarandi – Paraná. 

 CEP:87.111-230. 

11.2.2. Para as demais Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito, o 
faturamento deverá ocorrer com os seguintes dados: 

 Razão Social: MUNICÍPIO DE SARANDI 
 CNPJ: 78.200.482/0001-10 
 Endereço: Rua José Emiliano de Gusmão, 565 – Centro 
 Sarandi – Paraná. 
 CEP: 87.111-230 

11.3 Caso o objeto da nota fiscal seja recusado ou o documento fiscal apresente 
incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização ou 
do documento fiscal, a depender do evento. 

11.4 Em caso de atraso no pagamento motivado exclusivamente por este 
MUNICÍPIO, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, 
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em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas: 

 

EM = I x N x VP 

 

Onde se lê: 

EM = Encargos moratórios. 

I = Índice de atualização financeira. 

N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

I = Índice de atualização financeira será calculado através da seguinte fórmula: 

I = (TX / 100) /365 

 

Onde se lê: 

I = Índice de atualização financeira. 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual. 

 

11.5 O pagamento efetuado por este Município não isenta o fornecedor de suas 
obrigações. 

11.6 É vedado ao fornecedor transferir a terceiros os direitos ou créditos 
decorrentes da aquisição. 

12 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 O pagamento decorrente desta aquisição poderá ocorrer a conta dos recursos 
da(s) dotação(ões) orçamentária(s): 

04.001.04.122.0006.2.061.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

08.001.04.122.0009.1.145.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

08.001.04.122.0009.2.141.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 
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08.002.08.243.0012.6.002.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

08.002.08.243.0012.6.010.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

08.002.08.243.0012.6.012.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

08.002.08.243.0012.6.013.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

08.002.08.243.0012.6.014.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

08.002.08.243.0012.6.015.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

08.002.08.243.0032.2.150.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

08.003.08.122.0032.2.151.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

08.003.08.242.0014.2.143.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

08.003.08.242.0032.2.152.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

08.003.08.243.0012.6.005.3.3.90.39.00.00. - 941 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 

08.003.08.243.0012.6.006.3.3.90.39.00.00. - 941 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 

08.003.08.244.0013.2.145.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

08.003.08.244.0013.2.145.3.3.90.39.00.00. - 33940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

08.003.08.244.0013.2.145.3.3.90.39.00.00. - 940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 

08.003.08.244.0013.2.146.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

08.003.08.244.0013.2.154.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

08.003.08.244.0013.2.154.3.3.90.39.00.00. - 33934 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

08.003.08.244.0013.2.154.3.3.90.39.00.00. - 934 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 

08.003.08.244.0014.2.155.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

08.003.08.244.0014.2.155.3.3.90.39.00.00. - 33941 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 
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08.003.08.244.0014.2.155.3.3.90.39.00.00. - 941 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 

08.003.08.244.0014.2.156.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

08.003.08.244.0014.2.158.3.3.90.39.00.00. - 941 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 

08.004.08.241.0032.2.153.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

08.004.08.241.0034.2.157.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

08.004.08.241.0034.2.157.3.3.90.39.00.00. - 33888 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.122.0009.2.233.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.122.0009.2.233.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.122.0032.2.234.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.301.0017.2.221.3.3.72.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.301.0017.2.222.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.301.0017.2.222.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.301.0017.2.222.3.3.90.39.00.00. - 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 

10.001.10.301.0017.2.223.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.301.0017.2.223.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.301.0017.2.223.3.3.90.39.00.00. - 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 

10.001.10.301.0017.2.224.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.301.0017.2.224.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.301.0017.2.224.3.3.90.39.00.00. - 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 

10.001.10.301.0017.2.238.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.301.0017.2.238.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 
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10.001.10.301.0017.2.241.3.3.90.39.00.00. - 31495 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.302.0017.2.226.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.302.0017.2.226.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.302.0017.2.226.3.3.90.39.00.00. - 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 

10.001.10.302.0017.2.227.3.3.72.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.302.0017.2.227.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.302.0017.2.227.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.303.0017.2.228.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.303.0017.2.228.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.303.0017.2.228.3.3.90.39.00.00. - 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 

10.001.10.303.0017.2.229.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.303.0017.2.229.3.3.90.39.00.00. - 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 

10.001.10.303.0017.2.244.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.303.0017.2.244.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.303.0017.2.248.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.303.0017.2.248.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.304.0018.2.231.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.304.0018.2.231.3.3.90.39.00.00. - 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 

10.001.10.305.0019.2.232.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

10.001.10.305.0019.2.232.3.3.90.39.00.00. - 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 

11.001.11.243.0012.6.011.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 
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12.001.12.122.0009.2.301.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

12.001.12.122.0009.2.301.3.3.90.39.00.00. - 1103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

12.001.12.122.0009.2.301.3.3.90.39.00.00. - 1104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

12.001.12.122.0032.2.303.3.3.90.39.00.00. - 1104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

12.001.12.306.0024.2.304.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

12.001.12.366.0031.2.305.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

12.002.12.365.0022.2.306.3.3.90.39.00.00. - 1103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

12.002.12.365.0022.2.306.3.3.90.39.00.00. - 1104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

12.002.12.365.0022.2.307.3.3.90.39.00.00. - 1107 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

12.002.12.365.0022.2.308.3.3.90.39.00.00. - 1102 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

12.003.12.361.0023.2.311.3.3.90.39.00.00. - 1107 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

12.003.12.361.0023.2.318.3.3.90.39.00.00. - 1103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

12.003.12.361.0023.2.318.3.3.90.39.00.00. - 1104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

12.003.12.361.0030.2.316.3.3.90.39.00.00. - 1107 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

13.001.13.243.0012.6.008.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

13.001.13.392.0025.2.382.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

13.001.27.243.0012.6.009.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

13.001.27.812.0025.2.381.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

13.001.27.812.0025.2.383.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

13.001.27.812.0025.2.384.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

13.001.27.813.0025.2.385.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 
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13.002.13.392.0033.2.386.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

14.001.06.181.0026.2.401.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

14.001.06.181.0026.2.401.3.3.90.39.00.00. - 1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

14.001.06.181.0026.2.401.3.3.90.39.00.00. - 1509 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

15.001.04.122.0009.2.421.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

15.001.04.122.0009.2.421.3.3.90.39.00.00. - 1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

15.002.15.452.0027.2.026.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

15.002.15.452.0027.2.026.3.3.90.39.00.00. - 1511 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 

12.2 Da origem dos recursos: 

Os serviços que compõem o objeto deste certame serão custeados com recursos de 
origem municipal. 

13 DAS SANÇÕES 

13.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
FORNECEDOR que: 

I. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 
em decorrência desta licitação; 

II. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

III. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

IV. comportar-se de modo inidôneo; ou 

V. cometer fraude fiscal; 

13.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração 
pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

I. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

II. Multa administrativa no percentual de 0,1% do valor mensal do 
contrato, por dia de atraso nas entregas dos materiais ou produtos / na 
execução dos serviços adjudicados, a contar do primeiro dia útil para ele 
fixada, limitada a 2% (dois por cento) do valor global contratado; 
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III. Pela inadequabilidade do(s) material(is) ou produto(s) entregue / 
serviços executados o fornecedor sujeitar-se-á a multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor correspondente ao quantitativo rejeitado; 

IV. Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos 
subitens anteriores, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total da contratação, comutável com as demais sanções, inclusive rescisão 
contratual se for o caso; 

V. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 
ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

VI. impedimento de licitar e contratar com este MUNICÍPIO, consequente 
descredenciamento no CRC pelo prazo de até cinco anos; 

a) A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste 
subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas 
como infração administrativa no subitem 13.1 deste Termo de 
Referência. 

VII. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

VIII. As sanções previstas nas alíneas neste subitem, poderão ser aplicadas 
à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados. 

IX. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 
8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que: 

X. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

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

XII. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

XIII. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 
e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

XIV. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
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XV. Pela recusa do adjudicatário em retirar e/ou assinar o instrumento 
formalizador da avença, este ficará sujeito ao pagamento de 2% (dois por 
cento) do valor total do fornecimento, a título de indenização, com exceção 
dos casos fortuitos ou de força maior; 

XVI. As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão às licitantes 
remanescentes convocadas em virtude da não aceitação da primeira 
colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a 
contratação de qualquer das empresas; 

XVII. Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas no Órgão Licitador, 
em até 5 (cinco) dias úteis contados de sua publicação no Órgão Oficial do 
Município de Sarandi, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou 
crédito existente, a critério do Município de Sarandi; 

14 VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1 O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 12 (doze) meses, a 
contar de sua assinatura, sem prorrogação. 

15 DO REAJUSTE 

15.1 O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não será 
reajustado. 

16 GARANTIA DA EXECUÇÃO 

16.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

17 DOS PREÇOS MÁXIMOS 

17.1 Os valores máximos dos serviços apresentados neste termo são aqueles 
indicados no MAPA DE PESQUISA DE MERCADO, através de critérios 
estabelecidos em portaria específica. 

18 DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados 
da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre 
estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 
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MINUTA – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Aos xx (________) de xx de _____ (         ), a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
SARANDI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
78.200.482/0001-10, com sede à rua José Emiliano de Gusmão n° 565, centro,  
Sarandi, Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal 
______________, CPF/MF ________ e a Empresa _________ pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ de n° _______, com sede à Rua/Av. _______, 
nº__– ___ , estado ______, neste ato representada por seu (REPRESENTANTE 
LEGAL) CPF n° _________ resolvem, nos termos nos termos Lei Federal nº 
8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 1012/2007 e 1311/2020, 
SERVIÇO como em conformidade com o resultado do edital n° 20/2020 – Pregão 
Eletrônico, homologado em xx(______) de xxx de (ano) (     ), REGISTRAR OS 
PREÇOS para futuras execuções do objeto a seguir, conforme indicado abaixo: 

 

(RELAÇÃO DOS ITENS / LOTE DO VENCEDOR) 

 

 

VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A vigência desta ata será de 12 (doze) meses, não podendo ser prorrogada. 

 

 

CONDIÇÕES GERAIS: 

Aplica-se à presente Ata de Registro de Preços, todas as cláusulas e condições 
estabelecidas no edital n°. XXX/2020– Pregão Eletrônico – PMS, seus anexos, 
SERVIÇO como da respectiva proposta, independentemente de suas transcrições. 

 

Fica indicado como contato pela empresa a Seguinte Pessoa: 

(REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
Fone.: (0xx) xxxx-xxxx 
E-mail: ________________ 
 

 

Para futuro pagamento relativos ao fornecimento do objeto desta licitação, segue os 
dados bancários da empresa: 

 

Banco: 
Agência: 
Conta Corrente: 
Favorecido: 
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Todas as questões oriundas desta Ata de Registro de Preços deverão ser 
formuladas por escrito, não se aceitando pedidos de revisão de preços e/ou 
percentuais quando apresentados após o pedido dos respectivos serviços. 

 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente ata de registro de 
preços em três vias de igual teor e forma, para que produza seus Jurídicos e Legais 
Efeitos. 

 

 

Sarandi, ... de ............. de 20..... 

 

 

 

   

Empresa vencedora  Secretário Municipal 

 

 

 

 

   

  
Prefeito 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1. ........ 
2. ........ 
3. ........ 
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