município de planalto
CNPJ; 76.450.526/000M6

MUNICÍPIO DE

BLANAÜO

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-maíl: planalto(a)planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ
Planalto-PR, 25 de maio de 2022.

SOLICITAÇÃO PARA PREFEITO

DE. Anderson Delares - Secretário Municipal de Serviços Rodoviários;
Dione Júnior Helfer-Secretário Municipal de Cultura;

Gilmar Luiz Scherer - Secretário Municipal de Saúde;'
Gilmar da Silva - Secretário Municipal de Esportes;

Leonir Bianchi - Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
Lizandra Cristina Boni - Secretária Municipal de Assistência Social;
Marcelo Felipe Schmitt - Secretário Municipal de Administração;

Marli Salete Dieckel de Lima - Secretária Municipal de Educação;
Willian Fernando Kegler - Secretário Municipal de Agricultura.
PARA: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

nCCM^VlTE DpregAo Dt?
LiCITAÇÂO N

Senhor Prefeito,

SOLÍCrTAÇAO:

PROCESSO(S);-^S-

Pelo presente, solicitamos a Vossa Excelência a cortMênte afezação

objetivando o REGISTRO DE PREÇOS visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO SOB FORMA DE LOCACÃO

TEiyiPORARIA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÕES DE BANHEIROS

tablados, TAPUMES, GRADES DE ISOLaKI^^^^^^^

PALCOS. _ GERADORES, ARQUIBANCADAS MÓVEIS SONORIZAÇÃO F
DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO

PUBLICA NO MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR, conforme necessidade, observadas as
características e demais condições definidas no edital e seus anexos. Conforme segue:
Item

Especificação

Unid.

Quant

Preço

Unit(R$)
1.

Palco profissional para show,
tamanho 10 metros de largura por 14

Diária

03

metros de comprimento, plataforma e
cobertura, sendo plataforma naval
com altura minima de 1 metro e 20

cm referente ao solo, escada de
acesso lateral e proteção conforme

NPT de segurança. A cobertura
devera ser em aluminio Q30 linha

pesada, com braços de sustentação
de P.A., lona vinilica KP 1000,
tencionamento com cabos de aço ou

\

18.000,00

Preço total
(R$)
54,000,00
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cinta conforme a necessidade, altura
final de 9,00m (nove metros). Sendo
Obrigatório a montadora disponibilizar
de caixas de peso ou mestres de
sustentação, bem como ponta de
eixo. Aterramento com laudo de

medição e demais aparatos conforme
NPT vigente.
O Mesmo devera estar montado 48

horas antes do evento para liberação
do corpo de bombeiro, bem como ter
a ARI ou RRT apresentada também
dentro deste prazo.(Será

considerada uma diária o evento que
tenha de 1 a 3 dias).

Palco profissional para show,
tamanho 05 metros de largura por 10
metros de comprimento, plataforma e
cobertura, sendo plataforma naval
com altura mínima de 1 metro e 20

Unid

03

8.500,00

25.500,00

cm referente ao solo, escada de
acesso lateral, com carpe na cor

cinza devidamente afixado e proteção
conforme NPT de segurança. A
cobertura devera ser em alumínio

Q30 linha pesada, com braços de
sustentação de P.A., lona vinílica KP
1000, tencionamento com cabos de
aço ou cinta conforme a necessidade.
Sendo obrigatório a montadora

disponibilizar de caixas de peso ou
mestres de sustentação, bem como
ponta de eixo. Aterramento com

laudo de medição e demais aparatos
conforme NPT vigente. O Mesmo
devera estar montado 48 horas antes

do evento para liberação do corpo de
bombeiro, bem como ter a ART ou
RRT apresentada também dentro
deste prazo.(Será considerada uma
diária o evento que tenha de 1 a 3
dias).
3.

Praticavel para resalto de palco, com
mínimo de 30 cm, sendo 02 metros
de largura por 12 metros de

9.500,00

28.500.00
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comprimento. Material altamente

resistente com sustentação em aço
galvanizado ou aluminio. Chapas

4.

navais em perfeito estado de uso.
(Será considerada uma diária o
evento que tenha de 1 a 3 dias).
Sonorização de grande porte (publico
estimado de 10 mil pessoas) local aberto,
sendo P.A. sistema de som de linha de frente
com no mínimo 16 caixas line aray com

falantes mínimos de 15 polegadas, e 16
caixas sub grave, sendo falantes mínimos de
18 polegadas.

Sistema operacional sendo mesa de no
mínimo 56 canais digitais, tendo como

referencia PM5D, DIGICOSD, SQ7 para
mesma quantidade de vias de multi-cabo e

periférico para sustentação dos mesmos, tão
qual ghd em alumínio.

Sistema de sonorização de palco com
console de 56 canais tendo como referencia
PM5D, DIGICO SC7.

MONITOR: Console 56 canais e 32 Outputs
AlIen Heath DLive, 80 7, Yamaha PM5D RH /

DIGICO SD 8, Vi 3000 com 24 outputs
analógicos SOMENTE ACEITAMOS AS

CONSOLES ACIMA CITADAS 04 microfones
wireless UR4 ou SLX 04 Sistemas de In Ear

PSM 900 ou Seenheiser EW 300 (Obrigatório)
01 Sistema Power Play com cabos e ligação
em Stereo (Obrigatório)02 Monitores SM 400,
bem como cabeamento e microfone
necessários para sustentação instrumental e

vocal. 01 Sistema de Side Fill Duplo 16
Pedestais 04 garras LP, Type your text

Backline: 01 amplifícador de baixo Ampeg,
Hartke, Tracy EIliot. SWR. 01 Bateria

completa com 5 estantes de pratos DW,
Yamaha, PearI Medidas da bateria. Tons 10,
12, 14 e 16 polegadas, Bumbo 22" 01
Maquina de Hi Hat, bem como toda sua

microfonação. Sistema de iluminação
contendo 28 beam 200, 7R, 26 par led RGB,
04 elipsoidal, 08 atomic, 05 mini brut, 01
console wing malinght, 02 ventiladores, 01
painel digital de tamanho mínimo 5X3 com
resolução compatível a P06. 02 varas de

lâmpadas par foco. 12 praticáveis tamanho
mínimo 1.20X2.00.

OBS; Obedecer na integra o rider
técnico do artista. (Será considerada
uma diária o evento que tenha de 1 a

unid.

03

15.500,00

46.500,00
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3 dias).
Sonorização de MÉDIO porte (publico
estimado de 1 mil pessoas) local aberto,

und

03

8.000,00

24.000,00

sendo P.A. sistema de som de linha de frente

com no mínimo 08 caixas iine aray com
falantes mínimos de 15 polegadas, e 12
caixas sub grave, sendo falantes mínimos de
18 polegadas.
Sistema operacional sendo mesa de no

mínimo 36 canais digitais, tendo para mesma
quantidade de vias de multi-cabo e periférico
para sustentação dos mesmos, tão qual grid
em alumínio de tamanho mínimo de 12X8

Sistema de sonorização de palco com
console de 36 canais.

MONITOR: Conforme necessidade do artista
de porte médio, ou coral.

01 Sistema Power Play com cabos e ligação
em Stereo (Obrigatório). 01 Sistema de Side
Fill. Sistema de iluminação contendo 08
movie beam 200, 16 par led RGB, 04
elipsoidal, 02 mini brut, 01 fog 2000
OBS: Obedecer na integra o rider técnico do
artista. (Será considerada uma diária o evento
que tenha de 1 a 3 dias).
6.

LOCAÇÃO DE TENDA TIPO

unid.

40

metros

500

PIRÂMIDE NO TAMANHO DE 10X10

1.430,00

57.200,00

METROS

Tenda Piramidal 10x10 profissional
* Estrutura em ferro galvanizado
* Lona anti chamas

* Fácil montagem
* Altura pé direito 5,00mt
* Estrutura em ferro 40x40 galvanizado, com

afixador de sustentação nos seus pés, com

cobertura em lona branca anti-chamas night
day, com base em estrutura metálica

constituída e composta de calhas inteiriças

laterais para captação e escoamento de água

e abertura superior com protetor triangular
tipo chapéu para evasão de ar quente, com
spot de iluminação e uma tomada de energia
de voltagem bivolt e lâmpada fluorescente
inclusa.

(Será considerada uma unidade a locação
para eventos de 1 a 3 dias).
7.

LOCAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO
ESTRUTURA METÁLICA PARA

19,00

9.500,00

SEGURANÇA MEDINDO 2,00 DE
COMPRIMENTO X 1,00 DE ALTURA
METROS CADA PEÇA, com encaixe e

1004
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devidamente instalado no local a ser indicado.

(Cada locação com duração de até 6 dias).
8.

LOCAÇAO DE 1 CAMARIM NO TAMANHO
DE 5X10 COBERTO E FECHADO com no

unid.

01

14.000,00

14.000,00

unid.

02

7.800,00

15.600,00

1.153,00

6.918,00

mínimo;

- 4 pontos de luz;
- 6 pontos de ac 110 e 127v
- Piso Deck:

- Com 3 espelhos grandes;
- 7 araras;
- 3 mesas;
-15 cadeiras;

- Climatizaçâo.

Incluídos no custo as despesas com
transporte e instalação dos materiais. VÁLIDA
DE 01 A 06 DIAS COM MONTAGEM E
DESMONTAGEM E ART INCLUSA
9.

LOCAÇAO DE 1 CAMARIM NO TAMANHO
DE 5X5 COBERTO E FECHADO
CONTENDO:

- 03 PONTOS DE LUZ

- 03 PONTOS DE AC 110 E 127V
-PISO DECK

-COM 2 ESPELHOS
- 02 ARARAS
- 02 MESAS

-08 CADEIRAS

INCLUSO DESPESAS COM TRANSPORTE

E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS.
LOCAÇÃO VÁLIDA DE 01 A 06 DIAS COM
MONTAGEM E DESMONTAGEM E ART
INCLUSA.
10.

BANHEIROS QUÍMICOS MODELO PNE
(PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS).
EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO

unid

COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 2,40M DE
ALTURA 1,60M DE LARGURA E 1,60M DE
COMPRIMENTO CONTENDO NO MÍNIMO,

VASO SANITÁRIO, CAIXA DE DEJETOS,
MICTÔRIO, SUPORTE PARA PAPEL

HIGIÊNICO, IDENTIFICAÇÃO DE
MASCULINO E FEMININO, PISO
ANTIDERRAPANTE, GRADES DE

VENTILAÇÃO DE AR, LUZ INTERNA. TETO
TRANSLÚCIDO PARA ABSORÇÃO DE LUZ
EXTERNA, TRINCO, PORTA COM

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PISO

REBAIXADO(SENDO ANTIDERRAPANTE)
CORRIMÂO INTERNO E APOIO. DEVERÁ '
SER EFETUADA A LIMPEZA NO MÁXIMO A
CADA 04 HORAS. INCLUÍDOS NO CUSTO .
AS DESPESAS COM TRANSPORTE E

INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, BEM
-

0005
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COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE
TODA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS,
COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO
*EM EVENTOS DE ATÉ 02(DOIS) DIAS DE
DURAÇÃO, SERÁ CONSIDERADO PARA
PAGAMENTO 01(UMA) DIÁRIA.
11.

BANHEIRO QUÍMICO EM FIBRA DE VIDRO
OU POLIETILENO COM MEDIDAS MÍNIMAS
DE 2,20 M DE ALTURA 1.60M DE LARGURA
E 1,60M DE COMPRIMENTO CONTENDO

unid

30

520,00

15.600,00

NO MÍNIMO, VASO SANITÁRIO, CAIXA DE
DEJETOS, MICTÒRIO. SUPORTE PARA

PAPEL HIGIÊNICO. IDENTIFICAÇÃO DE
MASCULINO E FEMININO, PISO
ANTIDERRAPANTE, GRADES DE

VENTILAÇÃO DE AR. LUZ INTERNA, TETO
TRANSLÚCIDO PARA ABSORÇÃO DE LUZ
EXTERNA, TRINCO. PORTA COM

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PISO

REBAIXADO(SENDO ANTIDERRAPANTE),
CORRIMÃO INTERNO E APOIO. DEVERÁ
SER EFETUADA A LIMPEZA NO MÁXIMO A
CADA 04 HORAS, INCLUÍDOS NO CUSTO .
AS DESPESAS COM TRANSPORTE E

INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, BEM
COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE
TODA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS,

COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO
*EM EVENTOS DE ATÉ 02(DOIS) DIAS DE
DURAÇÃO, SERÁ CONSIDERADO PARA
12.

PAGAMENTO 01(UMA) DIÁRIA
LOCAÇAO DE 01 GERADOR 260 KVA GERADOR DE ENERGIA 260 KVA, CHAVE
REVERSORA AUTOMÁTICA NÃO
PODENDO HAVER TEMPO DE ESPERA
PARA ACIONAMENTO EM CASO DE FALTA
DE ENERGIA, CHAVE GERAL DE 800
AMPERES, CARENAGEM SILENCIOSA 80

unid.

03

16.000,00

48.000,00

DBS(GERADOR SILENCIADO). 4
UNIDADES DE CABOS COM 20 MTS NO

MÍNIMO E COM 01 OPERADOR,
FUNCIONAMENTO DE 12 HORAS POR DIA
DESPESAS OPERACIONAIS DE
TRANSPORTE E COMBUSTÍVEL POR

CONTA DA PROPONENTE, LOCAÇÃO
PARA 06 DIAS COM ART INCLUSA
13.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
ILUMINAÇÃO PELO PERÍODO DE 02 DIAS
EQUIPAMENTOS EXIGIDOS:

- TRELIÇA PARA GRID DE ILUMINAÇÃO EM
ALUMÍNIO Q30 LINHA PESADA, COM O

MÍNIMO 72(SETENTA E DOIS) METROS,
COM ALTURA E LOCAL DE ACORDO COM
A DEFINIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO

serv.

03

4,110,00

12.330,00
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DEPARTAMENTO DE CULTURA;
- FECHAMENTO PARA O GRID FUNDO E
LATERAIS EM TECIDO OU SOMBRITE
PRETO.

- 6{SEIS) MOVING BEAN 200
-2G(VINTE) CANHÕES
- 08 MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS
- PAR LED 64 RGBW 3W.

-2{DUAS) MÁQUINAS DE FUMAÇA 1500W
- MESA DIGITAL - 4(QUATR0) MINI BURT
COM 4(QUATR0) LÂMPADAS.
- 8(0IT0) ELIPSOIDAIS MÍNIMO 250W.
- 12{DOZE) LÂMPADAS PAR 64.
-2(D0IS) DIMMER 12(D0ZE) CANAIS
-2{D0IS) PO POWER
- TODO CABEAMENTO NECESSÁRIO
PARA ILUMINAÇÃO.
- COM CABOS DE AÇO OU CINTA PARA

FIXAÇÃO E ATERRAMENTO INCLUÍDOS
NO CUSTO AS DESPESAS COM

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, BEM COMO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE TODA A
REALIZAÇÃO DO EVENTO, INCLUSO NO
ORÇAMENTO O PERÍODO QUE
ANTECEDE O EVENTO. NECESSÁRIO
PARA A MONTAGEM DOS

EQUIPAMENTOS E APÓS EVENTO PARA A
DESMONTAGEM DOS MESMOS.
14.

LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE

unid.

PLÁSTICO BISTRÔ SEM ENCOSTO

50

5,60

280,00

10.000,00

10.000,00

NA LATERAL.

MEDIDA APROXIMADAS; 33 CM X
40 CM X 87(LARGURA X

PROFUNDIDADE X ALTURA).
PESO APROX.: 2,00 KG.
CORES; BRANCA OU PRETA.

(Será considerada uma unidade a locação
para eventos de 1 a 3 dias).
15.

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
publico estimado de 100 pessoas,

unid

com no mínimo 4 degraus e 12 metros

de extensão. Estrutura em aço
galvanizado, tablado em madeira

laminada em perfeitas condições de
uso. Atendendo as normas NPT.
Período de 30 dias.
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LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,

Unid

2

20.000,00

40.000,00

Unid

2

30.000,00

60.000,00

Unid

2

60,000,00

120.000,00

Unid

2

4.500,00

9.000,00

Unid

2

10.000,00

20.000,00

com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 12 degraus, padrão para
sentar, degraus de aproximadamente
70cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos

bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).
17

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 50m de comprimento,
mínimo 12 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente
70 cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos

bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).
18

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo lOOm de

comprimento, mínimo 12 degraus
padrão para sentar, degraus de
aproximadamente 70cm de altura,
guarda corpo na frente, atrás e nas
laterais, conforme normas de

segurança exigidas pelos bombeiros.
(Duração da locação de 02 a 06 dias)
19

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 30m de comprimento,

mínimo 3 degraus padrão para sentar,
degraus de aproximadamente 70cm

de altura, guarda corpo na frente,
atrás e nas laterais, conforme normas

de segurança exigidas pelos
bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).
20

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 06 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente
70cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos
bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).

0008
Dò'^
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LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,

Unid

16.500,00

33.000,00

2000

60,00

120,000.00

30

750,00

22.500.00

1000

54,00

54.000,00

400

28,00

1.200,00

06

2.200,00

com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 09 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente
70cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos
bombeiros.(Duração da locação de
22

02 a 06 dias).
Locação de stand básico, com divisórias,
estrutura de alumínio, divisória em chapa "TS"
dupla face branca, altura de 2,20 metros, com
spot de iluminação a cada 3 metros, com uma
tomada de energia de voltagem bivolt e
lâmpada fluorescente inclusa, com testeira
padrão em alumínio de identificação de 1,00 x
0,50 metros com comunicação visual aplicada
em adesivo impresso com fonte arial preta

M'

tamanho de no mínimo 15 centímetros de

altura, forração Interna no piso em carpe na cor
cinza, com provador de varal em cada stand
em ferro oval com cortinas devidamente
nstalados, com cortina devidamente afixada

para fechar o stand na parte aberta, frente ao
Dúblico em tecido escuro que não possibilite a

visão dos transeuntes, e passarela em carpe
na cor vermelha, devidamente afixado com fita

dupla face na frente dos stands.(Cada locação
23

terá duração de até 6 dias).
Locação de tenda piramidal aberta, medindo

Unid

6,00 X 6.00 metros, com 2,70 metros de altura

com afixador de sustentação nos seus pés.
com cobertura em lona branca anti-chamas

nightday, com base em estrutura metálica

constituída e composta de calhas inteiriças
laterais para captação e escoamento de água
e abertura superior com protetor triangular tipo
chapéu para evasão de ar quente, com spot de
iluminação e uma tomada de energia de
voltagem bivolt e lâmpada fluorescente inclusa.

(Será considerada uma unidade a locação para
eventos de 1 a 3 dias).
24

Locação de tablado em madeira deck,
nivelado,(Cada locação terá duração de até 6
dias).

25

Locação de tapume de isolamento em lata,
medindo 1,00 x 2,00 metros para serem

M
linear

usados nos eventos e devidamente instalados.

Cada locação terá duração de até 6 dias).
26

Grupo Gerador de no mínimo 260kva,

Diária

13.200,00

Stand By.

0O09
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Total Estimado;

870.828,00

O custo total estimado do objeto importa no valor aproximado de
R$870.828,00(oitocentos e setenta mil, oitocentos e vinte e oito reais).
Cordialmente.

\

I Anderson Delares
Secretário Municipal de Serviços Rodoviários

^ÍÔne

Mor Hèítèrr

Secretário Míjnicipal de Cultura

Gilmar Luiz Scherer

Secretário Municipal de Saúde

Gilmar

Secretákio M

sDortes

Secretário Municipal de Obras-e^erviços Urbanos

Lizáfldra Cristina Boni

Secretária de Assistência Social

Marcelo Felipe Schmitt

Secretário Municipal de Administração
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Marli Salete DiecRel de Lira^
Secretária Municipal de Educação

Willian Fernando Kegler
Secretário de Agricultura
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÃO INTERESSADO

1.1. Secretaria de Administração, Secretaria de Cultura, Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Esportes, Secretaria de
Educação, Secretaria de Saúde e Secretaria de Meio Ambiente.

2. OBJETO:

2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO
SOB FORMA DE LOCAÇÃO TEMPORÃRIA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E

INSTALAÇÕES DE BANHEIROS QUÍMICOS, STANDS, TENDAS, TABLADOS,
TAPUMES, GRADES DE ISOLAMENTO, PALCOS, GERADORES, ARQUIBANCADAS

MÓVEIS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS

PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR, para aquisição
parcelada do objeto conforme necessidade da administração. Para a contratação do
objeto deste documento, deverá ser observada as características e demais condições
definidas no edital e seus anexos.

3.RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
3.1. Marcelo Felipe Schmitt e Ederson Altino Kobs.

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO

4.2. A contratação se faz necessária para cumprir as demandas existentes quando
ocorrem a realização de eventos e festividades que necessitam de materiais específicos
como stands, iluminação, palcos e equipamentos de sonorização viabilizando assim
melhores condições de trabalho e atendimento a população. Torna-se fundamental, a
contratação de atrações, equipamentos e serviços de qualidade, bem como uma

infraestrutura condizente com as expectativas, necessidades, conforto e segurança dos
participantes dos eventos realizados.

4.3. Os valores máximos de cada item foram definidos através dos preços médios obtidos
entre quatro orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas, que seguem
em anexo a este Termo de Referência.
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5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:

Item

Especificação

Unid.

Quant

Preço

Preço total

Unit

Palco profissional para show,
tamanho 10 metros de largura por 14
metros de comprimento, plataforma e
cobertura, sendo plataforma naval

Diária

03

18.000,00 54.000,00

com altura minima de 1 metro e 20

cm referente ao solo, escada de

acesso lateral e proteção conforme
NPT de segurança. A cobertura
devera ser em alumínio Q30 linha

pesada, com braços de sustentação
de P.A., lona vinilica KP 1000,

tencionamento com cabos de aço ou
cinta conforme a necessidade, altura
final de 9,00m (nove metros). Sendo
obrigatório a montadora disponibilizar
de caixas de peso ou mestres de

sustentação, bem como ponta de
eixo. Aterramento com laudo de

medição e demais aparatos conforme
NPT vigente.
O Mesmo devera estar montado 48

horas antes do evento para liberação
do corpo de bombeiro, bem como ter
a ART ou RRT apresentada também

dentro deste prazo.(Será
considerada uma diária o evento que
tenha de 1 a 3 dias).
2.

Palco profissional para show,
tamanho 05 metros de largura por 10
metros de comprimento, plataforma e
cobertura, sendo plataforma naval

Unid

03

8.500,00

25.500,00

com altura minima de 1 metro e 20
cm referente ao solo, escada de

acesso lateral, com carpe na cor

cinza devidamente afixado e proteção
conforme NPT de segurança. A
cobertura devera ser em alumínio

Q30 linha pesada, com braços de
sustentação de P.A., lona vinilica KP
1000, tencionamento com cabos de

f.
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aço ou cinta conforme a necessidade.

Sendo obrigatório a montadora

disponibilizar de caixas de peso ou
mestres de sustentação, bem como
ponta de eixo. Aterramento com

laudo de medição e demais aparatos
conforme NPT vigente. O Mesmo
devera estar montado 48 horas antes

do evento para liberação do corpo de
bombeiro, bem como ter a ART ou
RRT apresentada também dentro
deste prazo.(Será considerada uma

diária o evento que tenha de 1 a 3
dias).

Praticavel para resalto de palco, com

unid.

03

9.500,00

unid.

03

15.500.00 46.500.00

28.500,00

minimo de 30 cm, sendo 02 metros

de largura por 12 metros de
comprimento. Material altamente

resistente com sustentação em aço
galvanizado ou aluminio. Chapas
navais em perfeito estado de uso.
(Será considerada uma diária o
evento que tenha de 1 a 3 dias).

Sonorização de grande porte (publico
estimado de 10 mil pessoas) local
aberto, sendo P.A. sistema de som de
linha de frente com no mínimo 16

caixas line aray com falantes mínimos
de 15 polegadas, e 16 caixas sub
grave, sendo falantes mínimos de 18
polegadas.

Sistema operacional sendo mesa de
no mínimo 56 canais digitais, tendo
como referencia PM5D, DIGICOSD,
SQ7 para mesma quantidade de vias

de multi-cabo e periférico para
sustentação dos mesmos, tão qual
grid em alumínio.

Sistema de sonorização de palco com
console de 56 canais tendo como
referencia PM5D, DIGICO SC7.
MONITOR: Console 56 canais e 32

Outputs Alien Heath DLive, SQ 7,
Yamaha PM5D RH / DIGICO SD 8, Vi
3000 com 24 outputs analógicos
SOMENTE ACEITAMOS AS
CONSOLES ACIMA CITADAS 04
microfones wireless UR4 ou SLX 04
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Sistemas de In Ear PSM 900 ou

Seenheiser EW 300 (Obrigatório) 01
Sistema Power Play com cabos e
ligação em Stereo (Obrigatório) 02
Monitores SM 400, bem como
cabeamento e microfone necessários
para sustentação instrumental e vocal.

01 Sistema de Side Fíll Duplo 16

Pedestais 04 garras LP. Type your
text Backíine: 01 amplifícador de baixo
Ampeg. Hartke, Tracy EIliot, SWR. 01
Bateria completa com 5 estantes de
pratos DW, Yamaha, PearI Medidas

da bateria, Tons 10, 12, 14 e 16

polegadas. Bumbo 22" 01 Maquina de
Hi Hat, bem como toda sua

microfonação. Sistema de iluminação
contendo 28 beam 200, 7R, 26 par led
RGB, 04 elipsoidal, 08 atomic, 05 mini
brut, 01 console wíng malinght, 02
ventiladores, 01 painel digital de
tamanho mínimo 5X3 com resolução
compatível a P06, 02 varas de

lâmpadas par foco. 12 praticáveis
tamanho mínimo 1.20X2.00.

OBS: Obedecer na integra o hder
técnico do artista. (Será considerada
uma diária o evento que tenha de 1 a
3 dias).
5.

Sonorização de MÉDIO porte (publico
estimado de 1 mil pessoas) local
aberto, sendo P.A. sistema de som de
linha de frente com no mínimo 08

caixas line aray com falantes mínimos
de 15 polegadas, e 12 caixas sub
grave, sendo falantes mínimos de 18
polegadas.

Sistema operacional sendo mesa de
no mínimo 36 canais digitais, tendo
para mesma quantidade de vias de

multi-cabo e periférico para
sustentação dos mesmos, tão qual
ghd em alumínio de tamanho mínimo
de 12X8

Sistema de sonorização de palco com
console de 36 canais.

MONITOR: Conforme necessidade do
artista de porte médio, ou coral.

und

03

8.000,00

24.000,00
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01 Sistema Power Play com cabos e
ligação em Stereo (Obrigatório). 01
Sistema de Side Fill. Sistema de

iluminação contendo 08 movie beam

200, 16 par led RGB,04 elipsoidal, 02
mini brut, 01 fog 2000
OBS; Obedecer na integra o rider
técnico do artista. (Será considerada
uma diária o evento que tenha de 1 a
3 dias).

LOCAÇÃO DE TENDA TIPO
PIRÂMIDE NO TAMANHO DE 10X10

unid,

40

metros

500

19,00

unid.

01

14.000,00 14.000,00

1.430,00

57.200,00

METROS

Tenda Piramidal 10x10 profissional
* Estrutura em ferro galvanizado
* Lona anti chamas

* Fácil montagem
* Altura pé direito 5,00mt
* Estrutura em ferro 40x40
galvanizado, com afixador de

sustentação nos seus pés, com
cobertura em lona branca anti-chamas

night day, com base em estrutura
metálica constituída e composta de
calhas inteiriças laterais para
captação e escoamento de água e
abertura superior com protetor
triangular tipo chapéu para evasão de
ar quente, com spot de iluminação e
uma tomada de energia de voltagem
bivolt e lâmpada fluorescente inclusa.
(Será considerada uma unidade a

locação para eventos de 1 a 3 dias).
LOCAÇÃO DE GRADE DE
CONTENÇÃO, ESTRUTURA

9.500,00

METÁLICA PARA SEGURANÇA
MEDINDO 2,00 DE COMPRIMENTO
X 1,00 DE ALTURA METROS CADA
PEÇA, com encaixe e devidamente
instalado no local a ser indicado.

(Cada locação com duração de até 6
dias).

LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM NO
TAMANHO DE 5X10 COBERTO E
FECHADO com no mínimo:
- 4 pontos de luz;
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- 6 pontos de ac110 e 127v
- Piso Deck:

- Com 3 espelhos grandes;
- 7 araras;
- 3 mesas;
-15 cadeiras;

- Climatização.
Incluídos no custo as despesas com
transporte e instalação dos materiais.

VÁLIDA DE 01 A 06 DIAS COM
MONTAGEM E DESMONTAGEM E
ART INCLUSA.
9.

LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM NO

unid.

02

7.800,00

15.600,00

TAMANHO DE 5X5 COBERTO E
FECHADO
CONTENDO:

- 03 PONTOS DE LUZ

-03 PONTOS DE AC 110 E 127V
- PISO DECK

- COM 2 ESPELHOS
- 02 ARARAS
- 02 MESAS

-08 CADEIRAS

INCLUSO DESPESAS COM

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS
MATERIAIS. LOCAÇÃO VÁLIDA DE
10.

01 A 06 DIAS COM MONTAGEM E
DESMONTAGEM E ART INCLUSA.
BANHEIROS QUÍMICOS MODELO
PNE(PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS).
EM FIBRA DE VIDRO OU
POLIETILENO COM MEDIDAS

MÍNIMAS DE 2,40M DE ALTURA
1,60M DE LARGURA E 1,60M DE
COMPRIMENTO CONTENDO NO

MÍNIMO, VASO SANITÁRIO, CAIXA
DE DEJETOS, MICTÓRIO,
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO,
IDENTIFICAÇÃO DE MASCULINO E
FEMININO, PISO

ANTIDERRAPANTE, GRADES DE

VENTILAÇÃO DE AR, LUZ INTERNA,
TETO TF^NSLUCIDO PARA

ABSORÇÃO DE LUZ EXTERNA
TRINCO, PORTA COM

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PISO
REBAIXADO(SENDO

unid

1.153,00

6.918,00
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ANTIDERRAPANTE), CORRIMÃO
INTERNO E APOIO. DEVERÁ SER
EFETUADA A LIMPEZA NO MÁXIMO
A CADA 04 HORAS. INCLUÍDOS NO
CUSTO.

AS DESPESAS COM TRANSPORTE

E INSTALAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, BEM COMO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE
TODA A REALIZAÇÃO DOS
EVENTOS.

COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO
*EM EVENTOS DE ATÉ 02(DOIS)
DIAS DE DURAÇÃO, SERÁ
CONSIDERADO PARA PAGAMENTO

01(UMA) DIÁRIA.
11.

BANHEIRO químico EM FIBRA DE
VIDRO OU POLIETILENO COM

MEDIDAS MÍNIMAS DE 2,20 M DE
ALTURA 1,60M DE LARGURA E
1,60M DE COMPRIMENTO

CONTENDO NO MÍNIMO, VASO

SANITÁRIO, CAIXA DE DEJETOS,
MICTÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL

HIGIÊNICO, IDENTIFICAÇÃO DE
MASCULINO E FEMININO, PISO
ANTIDERRAPANTE, GRADES DE

VENTILAÇÃO DE AR, LUZ INTERNA,
TETO TRANSLÚCIDO PARA

ABSORÇÃO DE LUZ EXTERNA,
TRINCO, PORTA COM

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PISO
REBAIXADO(SENDO
ANTIDERRAPANTE), CORRIMÃO
INTERNO E APOIO. DEVERÁ SER
EFETUADA A LIMPEZA NO MÁXIMO
A CADA 04 HORAS. INCLUÍDOS NO
CUSTO.

AS DESPESAS COM TRANSPORTE

E INSTALAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, BEM COMO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE
TODA A REALIZAÇÃO DOS
EVENTOS.

COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO
*EM EVENTOS DE ATÉ 02(DOIS)
DIAS DE DURAÇÃO, SERÁ
CONSIDERADO PAFIA PAGAMENTO

unid

30

520,00

15.600,00
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01(UMA) DIARIA.
12.

LOCAÇÃO DE 01 GERADOR 260

unid.

03

16.000,00 48.000,00

KVA - GERADOR DE ENERGIA 260
KVA, CHAVE REVERSORA

AUTOMÁTICA NÃO PODENDO
HAVER TEMPO DE ESPERA PARA
ACIONAMENTO EM CASO DE
FALTA DE ENERGIA, CHAVE

GERAL DE 800 AMPERES,
CARENAGEM SILENCIOSA 80 DBS

(GERADOR SILENCIADO),4
UNIDADES DE CABOS COM 20 MTS

NO MÍNIMO E COM 01 OPEFÍADOR,
FUNCIONAMENTO DE 12 HORAS
POR DIA DESPESAS

OPERACIONAIS DE TRANSPORTE

E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA

PROPONENTE. LOCAÇÃO PARÁ 06
DIAS COM ART INCLUSA.
13.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA ILUMINAÇÃO PELO PERÍODO
DE 02 DIAS.

EQUIPAMENTOS EXIGIDOS:

- TRELIÇA PARA GRID DE

ILUMINAÇÃO EM ALUMÍNIO Q30
LINHA PESADA, COM O MÍNIMO
72(SETENTA E DOIS) METROS.
COM ALTURA E LOCAL DE

ACORDO COM A DEFINIÇÃO DA
EQUIPE TÉCNICA DO

DEPARTAMENTO DE CULTURA;
- FECHAMENTO PARA O GRID
FUNDO E LATERAIS EM TECIDO
OU SOMBRITE PRETO.

- 6(SEIS) MOVING BEAN 200.

-20(VINTE) CANHÕES
- 08 MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS
- PAR LED 64 RGBW 3W.

-2(DUAS) MÁQUINAS DE FUMAÇA
1500W.

- MESA DIGITAL - 4(QUATR0) MINI
BURT COM 4(QUATRO) LÂMPADAS.
- 8(0IT0) ELIPSOIDAIS MÍNIMO
250W.

- 12(D0ZE) LÂMPADAS PAR 64.
- 2(D0IS) DIMMER 12(DOZE)
CANAIS.

- 2(D0IS) PO POWER

\)lvW ,.

serv.

03

4.110,00

12.330,00
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- TODO CABEAMENTO

NECESSÁRIO PARA ILUMINAÇÃO.
- COM CABOS DE AÇO OU CINTA
PARA FIXAÇÃO E ATERRAMENTO
INCLUÍDOS NO CUSTO AS
DESPESAS COM TRANSPORTE E

INSTALAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, BEM COMO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE
TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO.
INCLUSO NO ORÇAMENTO O
PERÍODO QUE ANTECEDE O
EVENTO, NECESSÁRIO PARA A
MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS

E APÓS EVENTO PARA A
DESMONTAGEM DOS MESMOS.
14.

LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE

unid.

50

5,60

unid

01

10.000,00 10.000,00

PLÁSTICO BISTRÒ SEM ENCOSTO

280,00

NA LATERAL.

MEDIDA APROXIMADAS; 33 CM X

40 CMX87(LARGURA X

PROFUNDIDADE X ALTURA).
PESO APROX.:2,00 KG.
CORES: BRANCA OU PRETA.
(Será considerada uma unidade a

locação para eventos de 1 a 3 dias).
15.

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
publico estimado de 100 pessoas,
com no mínimo 4 degraus e 12 metros

de extensão. Estrutura em aço
galvanizado, tablado em madeira

laminada em perfeitas condições de
uso. Atendendo as normas NPT.
Período de 30 dias.
16

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,

Unid

20.000,00 40.000,00

Unid

30.000,00 60.000,00

com no mínimo 30m de comprimento,

mínimo 12 degraus, padrão para
sentar, degraus de aproximadamente

70cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos
bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).
17

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 50m de comprimento.
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mínimo 12 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente

70 cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme

normas de segurança exigidas pelos
bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).
18

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,

Unid

2

60.000,00 120.000,00

Unid

2

4.500,00

Unid

2

10.000,00 20.000,00

Unid

2

16.500,00 33.000,00

com no mínimo lOOm de

comprimento, mínimo 12 degraus
padrão para sentar, degraus de
aproximadamente 70cm de altura,
guarda corpo na frente, atrás e nas
laterais, conforme normas de
segurança exigidas pelos bombeiros.
(Duração da locação de 02 a 06 dias).
19

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 3 degraus padrão para sentar,

9.000,00

degraus de aproximadamente 70cm
de altura, guarda corpo na frente,
atrás e nas laterais, conforme normas

de segurança exigidas pelos
bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).
20

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 06 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente
70cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos
bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).

21

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 09 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente

70cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos
bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).
22

Locação de stand básico, com
divisórias, estrutura de alumínio,
divisória em chapa "TS" dupla face
Dranca, altura de 2,20 metros, com
5pot de iluminação a cada 3 metros,

2000

30,00

120.000,00

/
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com uma tomada de energia de
voltagem bivolt e lâmpada fluorescente
inclusa, com testeira padrão em

alumínio de identificação de 1,00 x
0,50 metros com comunicação visual
aplicada em adesivo impresso com
fonte arial preta tamanho de no mínimo
15 centímetros de altura, forração
interna no piso em carpe na cor cinza,
com provador de varal em cada stand
em ferro oval com cortinas

devidamente instalados, com cortina

devidamente afixada para fechar o
stand na parte aberta, frente ao público
em tecido escuro que não possibilite a
visão dos transeuntes, e passarela em
carpe na cor vermelha, devidamente

23

afixado com fita dupla face na frente
dos stands.(Cada locação terá
duração de até 6 dias).
Locação de tenda piramidal aberta,
medindo 6,00 x 6,00 metros, com 2,70

Unid

30

750,00

22.500,00

54,00

54.000,00

28,00

1.200,00

2.200,00

3.200,00

metros de altura com afixador de

sustentação nos seus pés, com
cobertura em lona branca anti-chamas

night day, com base em estrutura
metálica constituída e composta de

calhas inteiriças laterais para captação
e escoamento de água e abertura

superior com protetor triangular tipo
chapéu para evasão de ar quente, com
spot de iluminação e uma tomada de
energia de voltagem bivolt e lâmpada
luorescente inclusa.(Será considerada
uma unidade a locação para eventos
de 1 a 3 dias).
24
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Locação de tablado em madeira deck,
nivelado.(Cada locação terá duração
de até 6 dias).
-ocação de tapume de isolamento em

ata, medindo 1,00 x 2,00 metros para

VI'

VI

000

400

inear

serem usados nos eventos e

devidamente instalados.(Cada locação
:erá duração de até 6 dias).
26

Grupo Gerador de no mínimo 260kva,

Diária

Stand By.
otal Estimado:

70.828,00

O

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.450.526/0001-16

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-mail: planafto@planalto.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE

Praça São Francisco de Assis, 1583
bstbo-ooo planalto - paraná

o custo total estimado da aquisição solicitada, importa no valor aproximado de
R$870.828,00 (oitocentos e setenta mil, oítocentos e vinte e oito reais).

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os materiais/equipamentos e
serviços solicitados em parcelas conforme a necessidade da Administração Pública,
obedecendo ao descrito no objeto ou na ausência desta informação, sendo os mesmos
entregues com no máximo até 01 (um) dia útil que antecede o evento e desinstalados em

até 01 (um) dia após o término do evento, esta solicitação será formal do Departamento
de Licitação/Compras do Município de Planalto, a qual somente poderá ocorrer

posteriormente à elaboração de requerimento de compra pela Secretaria Municipal
solicitante, nos termos do subitem seguinte.

6.2.0 requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes
informações:

-Identificação da Secretaria Municipal solicitante;

-Discriminação dos materiais/equipamentos e serviços a serem
adquiridas/locados;

-Local onde serão entregues os materiais/equipamentos e serviços;
-Prazo para entrega materiais/equipamentos e serviços;

-Quantidade e medidas dos materiais/equipamentos e serviços, quando for
o caso;

-Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição;
-Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante

6.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município que
verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido á empresa
vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho.

6.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos materiais/equipamentos e a
prestação dos serviços caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e
as informações previstas no subitem 5.2.

6.4.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização
para a empresa vencedora do certame.

6.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa.

6.6. O fornecimento dos materiais/equipamentos e a prestação dos serviços pela empresa
vencedora do certame sem a prévia elaboração do requerimento configura a concorrência
da empresa para a nulidade do ato, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a
anulação de eventual nota de empenho emitida e o não pagamento dos produtos, sem
prejuízo da adoção das medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei
12.846/2013.
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6.7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento,
para fins de recebimento definitivo dos materiais/equipamentos e a prestação dos
serviços.

6.8. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Preços,
após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenadas em arquivo próprio no
Controle Interno ou no Departamento de Compras do Município ou na própria Secretaria
Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos.

7.GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela
Secretaria de Administração desta municipalidade.
Planalto - PR, 26 de maio de 2022.

Anderson Delares

Secretário Municipal de Serviços Rodoviários
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Secretário Municipal de Cultura

Gilmar Luiz Scherer

Secretário Municipal de Saúde
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Li^dra Cristina Boni
Secretária de Assistência Social
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Marcelo Fdipe Schmitt
Secretário Municipal de Administração

Jjl
Marli Salete Dieckel de Lima

Secretária Municipal de Educação

Willian Fernando Kegler
Secretário de Agricultura

lo Ui ^ C.
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal de Planalto
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conforme contato com os fornecedores.
Planalto - Pr, 25 de maio de 2022.

ezàr Augu

Soares - Responsável pela cotação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 491/2021

REFERENTE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 132/2021

Aos vinte e seis dias do mês de Novembro do ano de dois mii e vinte e um, o
município de REALEZA-PR,Pessoa Jurídica de direito Público Interno,com sede
na Rua Barao do Rio Branco, 3507, inscrito no CNPJ: 76.205.673/0001-40, Fundo
Municipal de Saúde de Realeza, CNPJ: 09.158.413/0001-73, com sede na Rua Soares

Raposo, 3807 - Centro Cívico, RealezaA>R - CEP: 85.770-000 e Fundo Municipal de
Assistência Social de Realeza , CNPJ: 16.850.381/0001-38, com sede na Rua Barão do
Rio Branco,3507 - Centro Cívico Realeza/PR - CEP: 85.770-000, neste ato devidamente

representado pelo Prefeito, Senhor PAULO CÉZAR CASARIL, brasileiro, casado,
portador do documento de Identidade RG 1.663.148-5/SSP-PR, CPF. 369.757.329-04
residente e domiciliado na Rua Progresso N° 2467, Ap 201, Loteamento Jardim

Marchese, na cidade de Realeza/PR, em face da classificação das propostas apresentada
no Pregão Eletrônico N° 132/2021, por deliberação do Pregoeiro, devidamente

homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Realeza, resolve
REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as
condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.
DETENTORA DA ATA: NOBRE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI Inscrita no

-BAIRRO.Centro Cívico, Realeza/PR, neste ato representado por seu representante legal

Sr(a). Jair de Souza, portador(a) do RG n». 1920588, e do CPF/MF n° 282 930 109-91
residente e domiciliado na Rua Mauá,2826 AP 02 - CEP:85770000 - BAIRRO:Centro'

ivcaicza/PR.

'

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto a Formação de Registro de Preços para Locação de
Equipamentos e aparelhagem para sonorização. Iluminação, Efeitos Visuais, Palcos,
Banheiros Químicos e Grades de Segurança para os eventos organizados pelo Município
de Realeza, atendendo as necessidades de todas as secretarias municipais.
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LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO
DE

Kado
|ünidad|Oua„í«|l>„ç„
produto c de c
unitário

NOBRE 'tfièdida
UNID '•15'•■/ÍT-iT.;
00 jêj.-' ^ 000 00 30 000.'jiiii/.c
00

SOM PARA EVENTOS INTERNOS, DE PRODUC

I

ate 08 (OITO) HORAS, PARA

IaMBIENTES COM CAPACIDADE

ÒES

"

30.000,00

0Q27

PARA ATÉ 200(DUZENTAS)PESSOAS
(AUDITÓRIOS,SALÕES

COMUNITÁRIOS E SIMILARES),
COMPOSTO POR CAIXAS DE SOM,
MESA DE SOM E AMPLIFICADORES
EM NÚMERO E POTÊNCIA

ADEQUADOS À BOA DISTRIBUIÇÃO
DE SOM NO AMBIENTE,

piSPONIBILIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO
02(DOIS) MICROFONES SEM FIO OU
02(DOIS)MICROFONES COM FIO,
COM CABOS DE COMPRIMENTO

ADEQUADO À NECESSIDADE DO
EVENTO,COM DISPONIBILIZAÇÃO

DE TÉCNICO PARA MONTAGEM,
MANUSEIO E ACOMPANHAMENTO
DO EVENTO.
LOTE

57598

001 -

[locação DE EQUIPAMENTO DE
SOM E VEÍCULO PARA
SONORIZAÇÃO DE RUA COM

Lote 001

POTÊNCIA PARA DIVULGAÇÕES

NOBRE

HORA 150,00

67,00

10.050,00

PRODUÇ
ÕES

INTENSIVAS DE EVENTOS,COM

POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
MESMO EM DIAS CHUVOSOS,POR
LOTE

57606

[hora de divulgação
LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE FUMAÇA NOBRE
DE 3000 W COM SERVIÇO DE

001 -

Lote 001

MONTAGEM E DESMONTAGEM

UNID

5,00

200,00

.000,00

UNID

60,00

250,00

15.000,00

UNID

5,00

500,00

>.500,00

UNID

12,00

200,00

;.400,00

UNID

15,00

950,00

14.250,00

>,00

1.500,00

PRODUÇ
ÕES

PARA EVENTOS. LOCAÇÃO POR
EVENTO/DIA INDEPENDENTE DA

[duração do evento.
LOTE
001 Lote 001

57608

[locação DE MOVING BEAM 200
COM SERVIÇO DE MONTAGEM E
DESMONTAGEM PARA EVENTOS.

NOBRE

PRODUÇ
ÕES

LOCAÇÃO POR EVENTO/DIA

INDEPENDENTE DA DURAÇÃO DO
EVENTO.
LOTE:
001 Lote 001

57612

LOCAÇÃO DE PROJETOR DE NO
MÍNIMO 3500 LÚMENS COM
SERVIÇOS DE MONTAGEM E
DESMONTAGEM PARA EVENTOS.

NOBRE

PRODUÇ
ÕES

LOCAÇÃO POR EVENTO/DIA

INDEPENDENTE DA DURAÇÃO DO
EVENTO
LOTE:

57613

[LOCAÇÃO DE TVs DE LED,NO

NOBRE

001 -

MÍNIMO 42 POLEGADAS COM

Lote 001

PRODUÇ

SERVIÇO DE MONTAGEM E
DESMONTAGEM PARA EVENTOS.
LOCAÇÃO POR EVENTO/DIA

ÕES

INDEPENDENTE DA DURAÇÃO DO
EVENTO
LOTE
001 Lote 001

63617

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
nobre
SOM PARA EVENTOS INTERNOS,DE PRODUÇ
PEQUENO PORTE(AUDITÓRIOS,
CASA DA CULTURA,SALÕES

ÕES

COMUNITÁRIOS E SIMILARES),DE
ATÉ 04 HORAS,COMPOSTO POR
CAIXA DE SOM, MESA DE SOM E
AMPLIFICADORES EM NÚMERO E

POTÊNCIA ADEQUADOS Á BOA
DISTRIBUIÇÃO DE SOM NO

AMBIENTE,DISPONIBILIZAÇÃO DE,

NO MÍNIMO,02(DOIS)MICROFONES
SEM FIO OU DOIS MICROFONES COM
FIO,COM CABOS DE COMPRIMENTO

ADEQUADO Á NECESSIDADE DO
EVENTO,COM DISPONIBILIZAÇÃO

DE TÉCNICO PARA MONTAGEM,
MANUSEIO E ACOMPANHAMENTO
DO EVENTO
LOTE:
001 -

Lote 001

63620

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
NOBRE
SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS PRODUÇ

UNID

39.000,00

DE GRANDE PORTE PARA ATÉ 5000 ÕES

[pessoas,composto por 120M DE

0028

TRELIÇA P30 E P50 PARA

ESTRUTURAÇÃO DO GRID DE

ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE
CADA ATRAÇÃO,UMA MESA DE
SOM DIGITAL COM 40 CANAIS
CONTENDO 16 GUIAS DE

AUXILIARES, MULTICABO DE 60M
COM 48 CANAIS,SISTEMA DE SOM
PROCESSADO COM NO MÍNIMO
DOZE CAIXAS GRAVES COM DOIS
ALTOFALANTES DE I200W RMS
NEODIMIUM,E DOZE LINES POR
LADO COMPOSTAS POR DRIVE DE 2
POLEGADAS DE NEODIMIUM I50W
RMS E DOIS ALTOFALANTES DE 10"

POLEGADAS 600W RMS,COM

AMPLIFICADORES NECESSÁRIOS,
SIDE PROCESSADO STÉREO,SEIS
MICROFONES SEM FIO UHF, 12
MICROFONES MODELO SM57,8
MICROFONES MODELO SM58,8
MICROFONES MODELO BETA58,UM
KIT DE OITO MICROFONES PARA

PERCUSSÃO,E NO MÍNIMO 25 P E D E
S TA IS ,U M A M P L IFIC A D OR E S
D E GUITA R R A VALVULADOS COM
NO MÍNIMO lOOW RMS COM ALTO

FALANTES DE 2X12",UM
AMPLIFICADOR DE BAIXO COM
CAIXAS 4XI O" E IX15"COM
CABEÇOTE,BATERIA COMPLETA
INCLUINDO JOGO DE PRATOS

(CHIMBAL, ATAQUE,CONDUÇÃO E
CHINA)E KIT COM OITO
MICROFONES PARA

MICROFONAÇÃO DA MESMA,
QUATRO MONITORES SM400,DOIS

SUBSNAKE 12VIAS COM 20M,MESA
DE ILUMINAÇÃO DE 2048 CANAIS

COM 4 UNIVERSOS, 14 BEAM 230 7R,
18 PAR LED RGBWA UV,QUATRO
ELIPSOIDAL DE LED,SEIS MÍNIBRUT
DE LED DMX COM 4 LÂMPADAS
CADA,DUAS VARAS DE PAR 64 COM

QUATRO UNIDADES CADA,4
STROBO DE LED, UM DIMMER 12.

CANAIS E MAIN POWER ATERRADO
E ADEQUAD O A TODA CARGA DOS
EQUIPAMENTOS QUE SERÃO
[USADOS. LOCAÇÃO POR DIÁRIA.
LOTE: 10
001 Lote 001

63621

SERVIÇO DE VÍDEO STREAMING DE NOBRE jUNID

EVENTO COMPOSTO POR UMA
CENTRAL DE CORTE COM 2

00

3.500,00

17.500,00

,00

199,00

3.980,00

00

750.00

7.500,00

PRODUÇ
ÕES

FILMADORAS 4K, 1 DRONE 4K,
OPERADORES NECESSÁRIOS PARA
EVENTOS INDEPENDENTE DA

163622

LOTE:
001 Lote 001

Iduração do evento.
LOCAÇÃO DE MINI BRUT DE LED

NOBRE |UNID

COM 4 LÂMPADAS,COM SERVIÇO DE PRODUÇ
MONTAGEM E DESMONTAGEM,

ÕES

INCLUINDO OPERADOR E CONSOLE

DE NO MÍNIMO 2048 CANAIS COM 4
UNIVERSOS. PARA EVENTOS.

LOCAÇÃO POR EVENTO/DIA

INDEPENDENTE DA DURAÇÃO DO
Ievento.
LOTE:
001 -

Lote 001

13

163624

LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE NOBRE |UNID

90 LITROS E DE 1500 W COM
SERVIÇO DE MONTAGEM E

PRODUÇ
ÕES

DESMONTAGEM PARA EVENTOS.
LOCAÇÃO POR EVENTO/DIA

INDEPENDENTE DA DURAÇÃO DO
EVENTO.

0029

LOTE:

14

LOCAÇÃO PAR LED 18X10W
NOBRE
RGBWA+UV,INCLUINDO OPERADOR PRODUÇ
E CONSOLE DE NO MÍNIMO 2048
ÒES

63625

001 -

Lote 00 1

UNID

90,00

110,00

9.900,00

UNID

20,00

190,00

3.800,00

UNID

6,00

200,00

1.200,00

UNID

3,00

700,00

2.100,00

UNID

15,00

2.500,00

37.500,00

UNID

5,00

4.200,00

21.000,00

NOBRE

UNID

8,00

5.990,00

47.920,00

MOBRE

ML

200,00

33,00

5.600,00

JNID

2,00

120,00

1.640,00

JNID

,00

.800,00

2.400,00

CANAIS COM 4 UNIVERSOS.

LOCAÇÃO POR DIÁRIA.
LOTE:
001 -

15

LOCAÇÃO ESLIPSOIDAL DE LED,

63626

NOBRE

INCLUINDO OPERADOR E CONSOLE PRODUÇ

DE NO MÍNIMO 2048 CANAIS COM 4

Lote 001

ÒES

UNIVERSOS. LOCACÃO POR DIÁRIA
LOTE:

16

LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BOLHA NOBRE
DE SABÃO ÇOM SERVIÇO DE
PRODUÇ

63628

001 -

Lote 00

MONTAGEM E DESMONTAGEM

ÒES

PARA EVENTOS. LOCAÇÃO POR
EVENTO/DIA INDEPENDENTE DA

DURAÇÃO DO EVENTO.
LOTE:

LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE NEVE DE

NOBRE

001 -

1500W COM SERVIÇO DE

Lote 00

PRODUÇ

MONTAGEM E DESMONTAGEM

ÒES

17

63630

PARA EVENTOS. LOCAÇÃO POR
EVENTO/DIA INDEPENDENTE DA

DURAÇÃO DO EVENTO.
LOTE:

18

LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P6

63632

001 -

NOBRE

4X2M.COM SERVIÇO DE MONTAGEM PRODUÇ
EDESMONTAGEM PARA EVENTOS. ÒES

Lote 001

LOCAÇÃO POR EVENTO/DIA,

INDEPENDENTE DA DURAÇÃO DO
EVENTO.
LOTE:

19

LOCAÇÃO DE PALCO DE 24 M'(6 X 4

63633

)M,COM 60 CM DE ALTURA(DO
CHÃO)E COMCOBERTURA.COM

001 -

Lote 001

NOBRE

PRODUÇ
ÒES

SERVIÇO DE MONTAGEM E
DESMONTAGEM PARA EVENTOS.

LOCAÇÃO PARA EVENTO/DIA

INDEPENDENTE DA DURAÇÃO DO
EVENTO
LOTE: 20

LOCAÇÃO DE PALCO DE 54 M^

63634

(9X6M),COM 110 CM DE ALTURA(DO PRODUÇ
CHÃO)E COM COBERTURA.COM
ÒES

001 -

Lote 001

SERVIÇO DE MONTAGEM E
DESMONTAGEM PARA EVENTOS.

LOCAÇÃO POR EVENTO/DIA,
INDEPENDENTE DA DURAÇÃO DO
EVENTO.
LOTE:

21

53637

001 -

Lote 001

LOCAÇÃO E MONTAGEM DE
ESTRUTURA DE TRELIÇA PARA
LUMINAÇÃO EOUTRAS
APRESENTAÇÕES. LOCAÇÃO POR

PRODUÇ
5es

J

LOTE:

>2

>3639

EVENTO/DIA,INDEPENDENTE DA
3URAÇÃ0 DO EVENTO
-OCAÇÃO DE MICROFONE

001 -

AURICULAR UHF. LOCAÇÃO POR

Lote 001

)1ÁR1A

LOTE:

15

10321

-OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MÉDIO PORTE PARA

001 -

INTERNOS DE

Lote 001

/

40BRE

1
'RODUÇ
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TOTAL

98.240,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE FORNECIMENTO E PRAZO
A forma de fornecimento/retirada e prazo de entrega do objeto acima mencionado se fará

0€30

de acordo com os parágrafos abaixo descritos e em consonância com o Edital do presente
certame.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O proponente deverá realizar a entrega no Município de Realeza em local designado pela
secretaria competente,em dia de expediente, no horário das 07h30min às 1 lh30min e das

13h às 17h. Fica a cargo do fornecedor ou transportadorpor ele contratado a descarga e
movimentação do produto até o local designado pelo servidor responsável pelo
recebimento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

Valor total da ATA: R$ 298.240,00(Duzentos e noventa e oito mil duzentos e quarenta
reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as
contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe faeultada a utilização de outros meios,
assegtirados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de
condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações.

PARÁGRAFO SEGUNDO

o órgão Gerenciador realizara publicação trimestral dos preços registrados no Diário
Oficial do Município.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade
com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração.
PARÁGRAFO QUARTO

A administração Municipal, no caso de comprovação dos preços registrados serem
maiores que os vigentes no mercado, convocarão o (s) signatário(s) da Ata de Registro

de Preços para promover a renegociação dos preços de fornia a tomá-los compatíveis com
OS de mercado.
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PARÁGRAFO QUINTO

Em caso de recusa do (s) signatário (s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município
procederá a aquisição do (s) item (ns) por outros meios, respeitando o disposto na
legislação vigente.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO E REAJUSTE

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos

dos Recursos Livres Recursos 25% da Educação, Recursos 15% da Saúde, e a despesa da
presente Licitação ocorrerá á conta das seguintes dotações:
0}ntfl tia Desoesi1

Grupo da Fonte

Funcional programática

140

EXERCÍCIO

02,001.04.122.0401.2013.3,3,90.00,00

000

240

exercício

03.001.04.122.0402.1021.3.3.90.39.00.00

000

830

EXERCÍCIO

05.001.20.606.2001.2130.3.3.39.00.00

000

1240

EXERCÍCIO

06.001.12.361.1201.2075.3.3.90.39.00.00

000

1250

EXERCÍCIO

06.001.12.361.1201.2075.3.3.90.39.00.00

103

1260

EXERCÍCIO

06.00!.12.361.1201.2075.3.3.90.39.00.00

104

1500

EXERCÍCIO

06.002.13.392.1301.2084.3.3.90.39.00.00

000

2090

EXERCÍCIO

07.001.10.301.1001.2057.3.3.90.39.00.00

000

2080

EXERCÍCIO

07.001.10.301.1001.2057.3.3.90.39.00.00

303

2600

EXERCÍCIO

08.00 i .26.782.2601.2151.3.3.90.39.00.00

000

2750

EXERCÍCIO

08.002.15.452.1501.2097.3.3.90.00.00

000

2980

EXERCÍCIO

09.001.22.661.2201.2135.3.3.90.39.00.00

000

3240

EXERCÍCIO

10.001.08.244.0801.2029.3.3.90.39.00.00

000

400

EXERCÍCIO

03.001.04.182.0402.2022,3.3.90.39.00.00

000

1420

EXERCÍCIO

06.001.12.365.1201.2080.3.3.90.39.00.00

1740

EXERCÍCIO

06.003.27.812.2701.2157.3.3.90.39.00.00

Ft)G^ cie r

103
000

I9J0

EXERCÍCIO

07.001.10.302.1001.2053.3.3.90.39.00.00

3030

EXERCÍCIO

09.001.11.334.2201.2136.3.3.90.39.00.00

3410

EXERCÍCIO

3530

EXERCÍCIO

3390

EXERCÍCIO

3500

EXERCÍCIO

3330

EXERCÍCIO

2480

EXERCÍCIO

08.001.26.782.2601.2147.3.3.90.39.00.00

000

303

000

10.001.08.241.0801.2033.3.3.90.39.00.00

000

10.001.08.241.0802.2040.3.3.90.39.00.00

000

10.001.08.243.0801.6032.3.390.39.00.00

000

10.001.08.243.0802.6039.3.3.90.00.00

000

10.001.08.244.0801.2031.3.3.90.39.00.00

000

Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta
de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.
PARÁGRAFO PRIMEIRO

»
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o pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em nome da
Pessoa Jurídica contratada, no prazo máximo de Trinta(30)dias a contar do recebimento
definitivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A vencedora do certame deverá apresentar, no departamento de Compras,as notas fiscais
relativos ao produto, acompanhadas das certidões (FGTS, INSS, TRABALHISTA,
FEDERAL,ESTADUAL E MUNICIPAL)em validade para o pagamento.
PARÁGRAFO TERCEIRO

Na falta de apresentação dos documentos indicados no Parágrafo Terceiro, ou se
irregulares, ficará o pagamento suspenso até o cumprimento da exigência.
PARÁGRAFO QUARTO

Os preços firmados entre os contratantes não serão passiveis de reajustes durante a
vigência da Ata de Registro de Preços.

PARÁGRAFO QUINTO

A empresa contratada poderá, desde que justificada a necessidade, protocolar por escrito
pedido de reequilíbrio econômico-fmanceiro, devidamente instruído com provas do
efetivo aumento dos preços dos produtos e serviços, as quais deverão ser analisadas pela
administração municipal no prazo de até 20 dias, prorrogáveis por igual período quando
for necessária a notificação da empresa para complementação das provas. Enquanto não

formulado ou não analisado o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, a empresa
contratada deverá manter o regular fornecimento dos produtos, sob pena de incidir nas
penas de inadimplemento.

PARÁGRAFO SEXTO

Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva do CONTRATANTE,o valor devido

será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de
acordo com a variação "pro rata tempore"do IGP-M - índice Geral de Preços do Mercado.
PARÁGRAFO SÉTIMO

Ao emitir a nota fiscal deverá a empresa enviar a mesma, no dia da emissão e via e-mail
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(compras@,realeza.pr.gQv.hr). Caso a contratada nào receba a confirmação do recebimento

do documento fiscal, deverá entrar em contato com o Departamento de Compras deste
Município para evitar qualquer prejuízo às partes. Contato:(46 3543-1122).
PARÁGRAFO OITAVO

0faturamento deverá ser feito através de nota fiscal da empresa e deverá conter:
1- A modalidade e o número da Licitação;

II - O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do
empenho;

III- A descrição do item. A descrição do produto deverá obrigatoriamente, ser precedida
da descrição constante na Ata de Registro de Preços;

IV - Valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), e valor total;
V -O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução deste contrato, inclusive
acidentes, mortes, perdas e destruições parciais ou totais, isentando a Contratante de todas

as reclamações que possam surgir, consequentemente, a este contrato, ainda que tais
reclamações sejam resultantes de atos de seus prepostos ou de qualquer pessoa física ou
jurídica na execução dos mesmos.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

Constituem direitos de a CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo
convencionados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Constituem obrigações da CONTRATANTE:
I) Efetuar o pagamento;

II) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO
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Constituem obrigações da CONTRATADA:

I) Prestar o fomecimento na forma ajustada;

II) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes.

III) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
IV) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução o Contrato documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na

licitação, em especial encargo social, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e
comerciais.

V) Atender durante toda a execução do contrato, às demais condições do edital e aos
termos da proposta vencedora.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS TERMOS ADITIVOS

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive acréscimo de que trata o § 1" do art. 65 da Lei n" 8.666, de 1993.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO
DE INADIMPLEMENTOCONTRATUAL

0 licitante vencedor estará sujeito ás penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei
8.666/93 de 21/06/1993, seus parágrafos e incisos.

À CONTRATADA serão aplicadas multas pela CONTRATANTE a serem apuradas na
forma, a saber:

1 - De até 10%(dez por cento)do valor total do Contrato, quando a CONTRATADA por
ação omissão ou negligência, infringir qualquer das obrigações estipuladas neste
instrumento.

II - Multa de 1%(um)por cento, sobre o valor de cada item da proposta atualizada, por
dia que exceder o prazo contratual para fomecimento do objeto.

III- Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de
inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade.

IV - Multa de 10%(dez por cento)sobre o valor global da proposta, pela inexecução total
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do contrato, e em caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA.

V - As multas mencionadas nos itens I, II, III e IV serão descontadas dos pagamentos a
que a contratada tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda
judicialmente quando for o caso.

Parágrafo Único - Pela inexecução total ou parcial do Contrato suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, pelo prazo
de 02(dois) anos.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou
penais, previstas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA -DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
I - Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será
recebido:

a) Provisoriamente, no ato da entrega do (s) produto (s), para imediata verificação da
conformidade do material com as especificações do objeto licitado;

b)-Definitivamente,em no máximo 15(quinze)dias contados o recebimento provisório,
após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.
~ ^^^^lização da execução do objeto deste Contrato será feita pela CONTRATANTE,
através de profissionais qualificados, tendo como Fiscal Titular a Senhora Josiane Elias

^

da Silva (Contato: (46) 3543-1122 ou financas@realeza.Dr.gov.hri e como suplente o
Senhor Vanderson Périco.

a) Tanto o fiscal quanto seu suplente poderá ser substituído mediante Portaria de

Designação emitida pelo Prefeito Municipal, devidamente comunicada à empresa
contratada.

b) A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral
responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

c) Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da
contratada, os titulares da fiscalização deverão de imediato, comunicar por escrito ao

órgão de administração da CONTRATANTE, que tomará as providências para que se
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apliquem as sanções previstas na lei, no Edital, no Termo de Referência e na Minuta de

Contrato sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
Fica expressamente proibido a CONTRATADA substabelecer, subcontratar, ceder ou

transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos e obrigações estipulados neste
Contrato sem: (I) a anuência expressa (por escrito) do CONTRATANTE; e (II) o
atendimento das condições que venham a ser estipuladas pela CONTRATANTE para
tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DO CANCELAMENTO DA ATA
A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de
notificação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a
qualquer indenização, se esta:

I - Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade.

II - Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos
serviços.

III - Infringir qualquer cláusula desta Ata, Edital e/ou da Lei Federal n° 8.666/93.

IV - Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, bem como do Edital
e seus anexos, especificações ou prazos.

V - Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado.

VI - O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver:

a) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do objeto contratado.

b) Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do
Contrato.

c)Por razões de interesse público devidamente demonstrado ejustificado pela Prefeitura.
d) Pelo atraso superior a 90(noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo
em caso de calamidade pública,grave perturbação da ordem interna ou guerra,assegurado

a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações
até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada por
escrito à Administração Municipal.

e) A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá
ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a
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aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por doze (12) meses, entrando em

vigor na data de sua assinatura, em 26 de Novembro de 2021 e tendo seu término previsto
para .25 de Novembro de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

I-Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de
licitação ou execução de contrato;

~ Pratica fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou execução do contrato;
~ Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais

licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador,
visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

~ Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente,
as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo
licitatório ou afetar a execução do contrato;

V - Prática obstrutiva:(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declarações falsas aos representantes dos organismos financeiro multilateral, com o
objetivo de impedir materialmente a apuração das alegações de prática prevista, deste
Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o
organismo financeiro multilateral e promover inspeção.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por
organismo financeiro multilateral mediante adiantamento ou reembolso, este organismo
imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível,
indefinidamente ou por prazo indeterminado,para a outorga de contratos financiados pelo
organismo se, em qualquer momento,constatar o envolvimento de empresa, diretamente
ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou obstrutivas

ao participar da licitação ou da execução em contrato financiado pelo organismo.
PARAGRAFO SEGUNDO - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o

licitante vencedor, como condição para a contratação deverá concordar e autorizar que,

^

na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local da
execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e
à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇAO AO EDITAL E À
PROPOSTA

A presente ATA está vinculada aos termos do Edital de Licitação — Pregão/Presencial —
N" 132/2021 Registro de Preços / Processo Licitatório N° 238/2021 e seus anexos, bem
como à Proposta da licitante vencedora.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo,
bom como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato e do procedimento
licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislação em vigor e pela legislação aplicável à matéria, especialmente a Lei n"8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo,
perante o Foro da Comarca de Realeza - Pr. Não obstante qualquer mudança de domicílio
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da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com
plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito
permitidas.

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo
Excelentíssimo Senhor Paulo Cezar Casaril,Prefeito do Município de Realeza,e pelo Senhor
(a) Jair de Souza qualificado preambularmente, representado a Detentora da Ata e
testemunhas.

Realeza - Pr., aos vinte e seis dias de novembro de 2021.

município de realeza

^

CONTRATANTE
NOBRE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI
DETENTORA DA ATA

Testemunhas:

CLAUDIA GRZEGOZESKI
08813810989

DIANA BAMBERG
07699097955
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MUiSlICÍPiO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 11/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N" 137/2021
VALIDADE; 31/01/2023

o MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, Estado do Paraná, a pedido e por intermédio da
Secretaria Municipal de Administração, com sede na Rua Espirito Santo, n» 777. Centro, na cidade de
Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n« 76.205.814/0001-24 neste ato

re^esentada pelo Prefeito em exercício. Sr. ílario Hofstaetter, considerando o julgamento da licitação na

m^alidade de PREGÃO, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n" 137/2021 processo
licitatono n 331/2021, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo
com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital

nJf
T n 187/2016, e em conformidade
constantes
Lei 8.666.adeseguir;
21 de junho de 1993 e suas alterações, no
Decreto
com na
as disposições
1.

DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa para
prestação de serviços de locação de equipamentos de transmissão, de sonorização de pequeno
médio e grande porte, de iluminação de médio e grande porte, de painel de led em alta definição dê
grupo gerador de energia, de sky walker com S.OOOw de potência, sonorização volante e rádio feira
para eventos e solenidades oficiais do município, especificado no Termo de Referência, anexo 1 do editai

de Pregão Eletrônico n® 137/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora
independentemente de transcrição.

2.

DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1.

O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) propostaís)

sao as que seguem:

Itscriçâo:284S-^LOCAÇÕDE

wk k

\ t

EMPRESA DETENTORA DA ATA:

MAIKON RODRIGUES E CIA LTDA. estabelecida na Rua Willy Carlos Trentini. n" 390, Município de
Marechal Cândido Rondon. Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n« 06.011.587/0001-10 neste ato

representado pelo seu representante. Sr. MAIKON RODRIGUES, portador do CPF 006.132.699-26
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MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ

DE PERCUSSÃO,01 PROCESSADOR DBX. 01 PROCESSADOR

POTÊNCIAS 10.000.06 POTÊNCIAS 5002,06 POTÊNCIAS 2002,05 POTÊNCIAS 1 400, 01 POWER PLAY

í.?

CONTENDO KITS PARA BATERIA, CONDENSADORES. COM FIO. SEM FIO, DE EXCELENTE

riilTARRA

ORIGINAIS. 01 CUBO DE GUITARRA 8 DE 10&QUOT; ORIGINAIS,01 CUBO DE

Dp/ÍÍS!!íe^

guitarra 2X12, 01 BATERIA, 10 GARRAS.25 PEDESTAIS MICROFONES,08 PEDESTAIS

nl?SiM?rlrA^lf?nvlA
^^^^^CAVEIS TELESCÓPICOS 2X1M.08 Dl ATIVO,20 Dl PASSIVO.
^ PALCOXPA 04 SUBSNAKE 12 MULTIVIAS,02 SUBSNAKE 08 VIAS. 01 MULTICABO 56 VIAS 85MTS + 15
100MTS, 120 CABOS XLR,80 CABOS PIO, TODO CABEAMENTO NECESSÁRIO PARAO

SISTCMA DE EXCELENTE QUALIDADE, INCLUINDO: LOCAÇÁO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA
MONTAGEM. DESMONTAGEM E OPERAÇÃO.

13 I 8,00

I

DIARIA

j

—

2.2

i

12.980,00(^

Total Gerad

77.880,od
R$117.840.od

O valor total desta Ata de Registro de Preços é R$ 117.840,00(cento e dezessete mil e oítocentos e

quarenta reais).

3.

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1.

São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Todos os itens - Conforme solicitação da secretaria
4.

Secretarias Municipais

VALIDADE DA ATA

4.1.
O prazo de VALIDADE DE ATA será de 12(doze) meses, a partir de 31/01/2022.
4.1.1. Durante o prazo de validade supramencionado, a execução será realizada confonne rotina
especificada no item 5 do Anexo f - Termo de Referência - do editai;
4.2.
Após a execução do objeto na forma do item 4.1.1 as demais providências necessárias ao

recebimento do objeto, emissão de papéis e liquidação de valores decorrentes da aquisição deverão ser
providenciadas no prazo de 30 (trinta) dias.
5.

REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1.

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 3

(três) meses, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
5.2.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução ou aumento dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve ou diminua o custo dos serviços ou bens registrados,

cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s)fornecedor(es).
5.3. A revisão de preços poderá ocorrer por iniciativa da Administração ou por solicitação da empresa.
5.4. Antes de autorizar a alteração dos preços, as demais empresas que integram o cadastro de reserva
devem ser consultadas acerca do interesse em fornecer o item pelo mesmo preço registrado pelo primeiro
classificado.

5.5. Não havendo interesse dos demais fornecedores na forma do Item anterior, o órgão gerenciador
deve providenciar pesquisa de mercado para verincaçâo dos valores, promovendo a alteração do preço.
5.6. Quando o preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado por moüvo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedorfes) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

5.7.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade,

5.8.
O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;

5.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; ou
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5.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.9.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.4 será formalizado

por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados;
5.10.1. por razão de interesse público; ou
5.10.2. a pedido do fornecedor.

6.

DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO

6.1. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos pelo
ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei anticorrupção (Lei n®
12.846/2013), e os tratados Internacionais vigentes, que regem a matéria, sem prejuízo da responsabilização
e aplicação de penalidades decorrentes dos atos de Improbidade administrativa de que trata a Lei
8.4269/1992 e dos atos ilícitos alcançados pela Lei 8.666/1993, bem como outras normas referentes a

licitações e contratos com da administração pública, inclusive aquelas relacionadas ao Regime Diferenciado
de Contratações de que trata a Lei 12.462/2011.

6.2.

A CONTRATADA (i) declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras

pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei n°

12.846/2013; (li) se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores,
funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei 12.846/2013; (iii) firma o
compromisso de envidar os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da
sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de
desvios éticos e de integridade, sob as penas da lei"; (iv) declara ter ciência de que na eventualidade de
apuração de prática de atos lesivos contra a Administração Pública Municipal dieta e Indireta, o respectivo
processo administrativo atenderá ao disposto no Decreto Municipal n.® 255/2020.

6.3. A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se perante
à CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao
presente instrumento pactuai, Incluindo aqueles descritos na Lei n® 12.846/2013. em especial no seu artigo
5®.

6.4. Qualquer descumprimenío das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte do{a)
CONTRATADO{a), em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar: ! - Instauração do Procedimento de
Apuração da Responsabilidade Administrava - PAR. nos termos do Decreto n® 8.420/2015 e Decreto

Municipal n.® 255/2020 com aplicação das sanções administravas porventura cabíveis; II - Ajuizamento de
ação com vistas á responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n° 12.846/2013;
6.5. A CONTRATADA obriga-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e
íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.
7.

CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência. ANEXO AO EDITAL.

7.2.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o

acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02(duas) vias de igual teor. que. depois
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, 31 de janeiro de 2022
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IM^RIO HOFSTAETTER

Prefeito e^e^eércíclo - Contratante

MAIKON RODRIGUES
de forma digitai
nwunnJUCi E
C ^«inado
mAIKON RODRIGUESE
QApor
CIA

LTDAK)6011587000110

LTDA:06011587000110
MAIKON RODRIGUES E CIA LTDA

Empresa Detentora da Ata
Testemunhas:

mariane krause

Oireíora óe Secretaria-AdfTBnistraçâo
Portaria ?82/?i de 15/03/2021
ANDERSON LOFFI SCHMOELLER

Secretário Municipal de Administração

RODRIGO EKiERSGN COPETTI
Fiscal de Contrato - SMAO
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RUA ESPIRITO SANTO, N-777, SEDE. Tel.:(45)3284-8828 - https://mcr.pr.gov.br/
IMPRENSA OFICIAL

EBQnn

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N« 11/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N» 137/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR
FORNECEDOR: MAIKON RODRIGUES E CIA LTDA
CNPJ: 06.011.587/0001-10

REPRESENTANTE: MAIKON RODRIGUES.

OBJETIVO: Contratação _de empresa para prestação de setviços de locaçáo de equipamentos de
transmissão, de sonorização de pequeno, médio e grande porte, de iluminação de médio e grande porte, de
painel de led em alta definição, de grupo gerador de energia, de sky w^ker com S.OOOw de potência,
^

.LO^ÇÃO PE CBITO DE(/LR.VDUK IMc a.0 KVA.At TOM.ÁTica^^^

l)fi(4r^â©:.»S88 -í.(«'A{.ÃO DE KQlIPAVILVfOS l»KS0N0RIZ4ÇÃ(» K ll.LAIINAÇ.VO PARASHOWS I)K. ÜRANüE PORTi:

tONTENIK)A.S CARACreRISTICAS.VtIM.MVS: COM íiKHADOR DE ENEJMilA,PA:01 MLSa ÜKíITaL PMSÜ.(.MiXINC

teAMl PEQ.DISAMICS.ON-BOAkD PKOCRSSOKS HX SfX MKI.Tl EI EEÍ rOU.V 12X ll-BA.M)tiEQJ.'0 Mlf INPITS 4fl
pivCAiLABLE).PHANTOM POWER f-m W:;ON/OFKPER CHA.NNtI..I.INR liSPITS 4X STEREO iCOMl-LlANT WITH MIC
flNPtT).2X 2TR rs. AI)CONVERTER 24- «11; 12X-TJME r)\ER .SAMPI INC.l.INE m IPCN .IftOMMl ül f PIT,MONITOR OIT

UNI)ccK ourptrr,da converte» m-üít: iis- r imk ov ek sa.mpi.inc. dígitai. m jx rr» in/oi t.cascadk ivout.
tXPANSIONSl.OTSJX MIM- V(;»A||lfc-IVJfc.on í,COVfKOL AND OfHEKS iO HUST d .SBi,(ÍPI,111 KE.MOTE HS422
KEMOn..UME DOCE IN. VVORD CLOCK1/0,3X I.AMü. HCMCIA SLOT.24 i.lST..IRRAV (2 VIAS.2 VV(K)EERS DE lOiOCOr-. AS

MFDW.S EREQ.E 2 drivers DEC<).\IPRf.S.SÃO DE.UgCOT:PARA AS AI.TAS IS Al DIOlKKg.l.OX ERONT Fll-I-Ol MAlN
pXlVVE» ILUMINAÇÃO.III M.MN POWER Hl h\A «ÍSORIZAÇÃO, IA SI B íAl IO EAI.VVIT2S 2MX IDI.ECADAS.PROIHC.ÃO
UtE 1381)B SPI. DE PICO).10 AMPLIEIC.IDORES.08 A.MPLIFK .ADOREIS 8.000 WA rrs.08 AMPLIEH \IX)HES 6 OQU W ATTS 08
UMPLIHCADüHES2.50«\V.ATTS.IH ANALISADORDE.SPECTRO.O:PRÜCt.SSADOR.(li PROCENSAIKIR DBX.01 PKOCtJÍÍAUOR

pBXSTAND-BV.OI EQUAUZAOOR 31 UANDAS.01 DtyTRIBtTlK)» DEe;NER(;u COM PROT EÇÃO CONTRA QUEDA DE

tNEWíIA.0! DISTRIBUIDOR DE ENERGIA 1 lOV. TUDO CABEAMENT < IE PM GS NEC tXSÁRiOS PARA O SIS ÍEMa,SFITMA DE
ENERGIA TODA ATT.RRADO.CÜNEOR.MEOHRIGATÓRI.A PM.A NORMA ABNT NBR • 5410, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE
BAIXAEALTATENSÀO. MONITOR PALCO:unHf;iDESlNG.MM'ROEH.EMIXRACK PU S.01 DCSTRIliUiDOR DE ENERGIA.01

^CUA DE ENERGIA COM PROTEÇ.ÀO CONTRA QIEDA DE ENERGIA.04 CAIXAS SIDL.IM C.AL\.AS SIDE,08 MONTIORES DE

»rrORNO,«2 SUB de bateria a i IVO.01 SUB de PEHCU^ÃO.in PROtE:SSADOK DBX.01 PK<M:EXS\D0R DBX STAND nv 02

POTÊNCIAS l000fl,0I.POT#NCIASSI«2.0ft POIÊNCIAS 2002.05 POT ESCIAS 1.400. <11 POWER PLAY. MÍNIMO W MICROFONES

roVIENTR» KTIS PARA BATERIA.( OMDtNSAtXIRES,COM FIO.SEM FIO.DL EXCFIENTE QlAJ.IDADL 01 CUBO DE BAIXO
k XXXIO ORIGINAIS.01 CUBO DE GUITARRA 8 DE IMQUOT; ORIGIN.ALS.Ol CUBO DF. G1 ITaRK A TW IN 01 CUBO DF

kll ITARRA 2X12.01 B.VTERIA. 10 G VRRAS. PFDESTMS MICROFONFXHH PEDESTAIS PEQUENOS. 12 PRYTICAVEIS
pANTOGHAOCOS 2XIM.08 PRYTK ÀY EIS TELESCÕPICOS 2X1XL 081)1 AITY O.20 Dl P.VS.SÍVÜ.02 CO.MUMCAl,:ÃÜ PALCOXPA
W.SLTtóNAKE 12 MtT.T IVLAS.02 SURSS.YKE «t VTA.S.01 MULTIC ABO Sé VIA-S SS.YriS.15 PAÇO,01 Ml LM CABO 08 MAS

ilOOMTS. I20CAB<XSXI.R 80 CABOS PIO,Tt>IM> CaBEAMENTO NECESSÁRIO PARA O SISTEMA DE EXCELENTE QUALIDADE.
BNCLU^DO:U)CACÂO.ACOMPANHAMEMOTEl NRT)RESPONSÁVEL PELA MO.NTAGKM.DF-SMONTAGEM E OPFRACÀO
rn I

h.w

I

DIAKIX

I

T7 SSO.Oil
RSliTMO.Ott

VALOR REGISTRADO: R$ 117.840,00 {cenio e dezessete mil e oilocenlos e quarenta reais)
VALIDADE; 31/01/2023

LOCAÜDATA: Marechal CárKiido Rondon, 31/01/2022.

* Documento na integra disponível no endereço; https.. c.aioiids..'iei'o62Qi657726'

ou através do site; vAv.v.incf.of.nov br li Licitações // Serviços'// Consulta Licitações

08/02/2022 Ano 11 J Edição n®2426 j Certificado por Município de Marechal Cândido Rondon - PR

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP n« 2.200-2. de 2001. garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

0045

414
rj- - ,Íp-'n?-ctoC>e?te
Ediuo
200 - Qjfitd-f^ira
I0ne-eve'i?iioüe2022

CRAS abre inscrições para dança sênior
aos quatropontenses acima de 60 anos
^ AS INSCRIÇÕES NÂO TÊM CUSÍO E DEVEN SER REALIZADAS ATÉ SEXTA-FEIRA (11)
o Centro de Referência de como idoso As inscrições não(ém Serviço
de Convivência«
Serviço de
Convivência e Forrate-

beneficio dc INSS, relatono anual
Assistência Social(CRAS)de Qua- custo e devem ser realizadas até cimento
de Vínculos
Vínculos (SCFV)
(SC deve do
cimento de
MEÍ), carteira de vacinação
tro Pontes, em parceria com a sexta-feira (11). no CRAS, entre fazer,
fazer, apresentando
apresentando certidão
cer
de (comprovando o recebimento

Secretaria de Desenvolvimento 08 ao meio-dia e 13h30 às 17h30. nascimento
nascimento ou
ou casamer
casamento, RG e

Social e a coordenação do ins-

Para efetuar a inscrição é CPf,
CPf, comprovante
comprovante de
de e
endereço

truwr Mareio Cristiano da Silva, requerida a carteira de vacinação,
está com inscrições abertas para confirmando o recebimento das
a dança sênior(dança sentada), três doses contra a Covíd-19,

das três doses da vacina contra
a Covid-19) e folha resumo do

O micio das aulas esta pro
gramado para o dia 15 deste

mês, no saguão da Secretaria
de Desenvolvimento Social,
seguindo todos os cuidados
preventivos frente ao combate

(fatura
c
(fatura de
de luz
luz atual),
atual), compro
vante
conform o caso
vante de
de renda
renda conforme
(carteira
me. que
(carteira de
de trabalfio
trabalfio mesmo

tendo como público-alvo pessoas além de documentos pessoais, não
não esteja
esteja assinada,
assinada, fholerite,

cadastro único atualizado (cadas
tro único realizado no Cras).
Os documentos requeridos
devem ser de todos os membros

adm3ae50anos.enquadrando-se Quem não tem cadastro no comprovante
recebin
comprovante de
de recebimento
de

contatar o 99984-0458. que

da família que residem na casa.

também é WhatsApp.

ao novo coronavirus. Em caso de

dúvidas, os rnunícipes podem
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MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 12/2022
PREGÀO ELETRÔNICO N" 137/2021
VALIDADE: 31/01/2023

O MUNiCiPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, Estado do Paraná, a pedido e por intermédio da
Secretaria Municipal de Administração, com sede na Rua Espirito Santo, n° 777, Centro, na cidade de
Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, Inscrito no CNPJ sob o n° 76.205.814/0001-24. neste ato
representada pelo Prefeito em exercício, Sr. Ilario Hofstaetter,. considerando o julgamento da licitação na

modalidade de PREGÃO, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n" 137/2021, processo
licitatório n° 331/2021, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo
com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n*^ 8.666. de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no
Decreto n® 187/2016, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.

DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa para
prestação de serviços de locação de equipamentos de transmissão, de sonorização de pequeno,
médio e grande porte, de ítumínação de médio e grande porte, de painel de led em alta definição, de
grupo gerador de energia, de sky walker com S.OOOw de potência, sonorização volante e rádio feira
para eventos e sotenidades oficiais do município, especificado no Termo de Referência, anexo I do edital

de Pregão Eletrônico n® 137/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora.
Independentemente de transcrição.

2.
2.1.

DOS PREÇOS. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s)

são as que seguem:
EMPRESA DETENTORA DA ATA:

W W SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA, estabelecida na Rua Das Violetas, n® 96, Município de Marechal

Cândido Rondon, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n® 14.172.059/0001-71, neste ato representado
pelo seu representante, Sr. DOUGLAS WEIAND, portador do CPF 034.404.019-44.

[>«scrição; 43567 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICÜLAÇÃO ATRAVÉS DE SOM VOLANTE P^A COMUNICAÇÃO E
CONVOCAÇÃO DE CAMPANHAS E EVENTOS DO MUNICÍPIO E RESPECTIVAS SECRETARIAS. - OS EQUIPAMENTOS DE SOM

PARA A VEICULAÇÂO DE ÁUDIO DEVERÃO CONTER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; APARELHO RÁDIO/SOM:

DEVERÁ LER OS PRINCIPAIS TIPOS DE ARQUIVOS DE ÁUDIO (MP3, WMA, AAC, FLAC. OGG, AC3, WAV),TAMBÉM DEVERÁ
CONTER CONEXÃO BLUETOOTH, ENTRADA USB FRONTAL, LEITOR DE CARTÃO SDCARD E ENTRADA AUXILIAR COM

POTÊNCIA NOMINAL DE NO MÍNIMO RMS 4X20W,4 OHMS. AMPLIFICADOR: DEVERÁ POSSUIR 2(DOIS) AMPLIFICADORES
400X4(4 X 100W RMS E 2 OHMS),POTÊNCIA MÁX. EM BRIDGED @ 13.8 VDC - 4 OHMS - 400W RMS(2 X 2IK)W RMS),
SENSIBILIDWJE DE ENTRADA; 160MV, DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (THD): 0,05%, RELAÇÃO SINALyRUIDO: >90DB.

FATOR DE AMORTECIMENTO: >300, RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA: 20HZ A 30000H2, H.P.F: 100HZ{-12DB/8"). L.P.FrlOOHZf-

12DB/8*), EFICIÊNCIA DO ESTÁGIO DE SAÍDA: >90%, IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 22K OHMS,SISTEMA DE PROTEÇÃO -

TÉRMICA E CURTO NA SAÍDA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO MÍNIMA; 8VDC. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO MÁXIMA: 16VDC,
CONSUMO EM REPOUSO; 1 AMP., CONSUMO MÁXIMO MUSICAL @ 13,8VDC; 19 AMP., CONSUMO MÁXIMO EM SINAL

SENOÍDAL(1KHZ) 13,8VDC; 38 AMP.. DIMENSÕES(LXAXP): 134 X 42 X 203MM. C/íVXA DE SOM: 1 (UMA)CAIXA DE SOM TIPO
VOLWíTE EM MDF 21MM. FORRADA {CORVIM, COURO OU OUTRO MATERIAL DO GÊNERO), EQUIPADA COM 02 ALTO
FALANTES 12" VOlCER DE 200W RMS CONE SECO. 02 CORNETAS CURTAS COM DRIVER HDI 300 DE 100W RMS DE 8 OHMS.
02 TWEETER 5HI 300 DE 100W RMS DE 8 OHMS,COM DIRECIONAMENTO PARA DOIS LADOS(O TAMANHO DA CAIXA

DEVERÁ OBEDECER A LITRAGEM ESPECÍFICA PARA OS FALANTES ACIMA CITADOS).

1

I ^^1.00 I

HS

I

I

129,0001

53.019.0(

Descrição: 50661 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO,ESTRUTURA E SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGEM.

VÍDEO E OUTROS COMPREENDENDO: 3 KITS COM TRIPÉ DE CABEÇA HIDRÁULICA COM PELO MENOS 1,5 METRO DE
ALTURA E 1 CÃMERA FILMADORA PROFISSIONAL COM MÍNIMO DE 3X DE 200M ÓPTICO, S^DA HDMI E RESOLUÇÃO
WiNIMA DE 1920X1080 PIXELS(FULL HD)COM OPERADOR.1 KIT COM COMPUTADOR COM CAPACIDADE PARA
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^

MONITOR, PLACA DE CAPTURA COM RESOLUÇÀd
SIMILAR/COMPATÍVEL), DOIS MONrTORES

- uinSl r?c ^uuÍtaI VÍDEOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO,
definição. SISTEMA
DE GERAÇÃO
DE CARACTERES,
CONTEÚDO
SOFTWARE
PARA BROADCAST
(VMíX, OBS
WIR^tóT OU SIMILAR) E OUTROS QUE POSSAM SER NECESSÁRIOS PARA TRANSMISSÃO PELA INTERNET EM PELO
MENOS 2 REDES SOCIAIS(FACEBOOK E YOÜTUBE)DA PREFEITURA MUNICIPAL OU NAS QUAIS FOREM DETERMINADAS

PÊLO CONTRATANTE. COM OPERADOR(DENOMINADO DIRETOR DE TV). CABOS PARA LIGAÇÃO DE TODOS OS

EQUIP^ENTOS DE VÍDEO E ÃUDtO PARA ENTREGA DO SINAL.

2 I 19,00 I

DIÁRIA

I

I

2.897,5001

55,052.50

Descnçào:43705 - i^CAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE CONTENDO AS CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: 12 CANHÕES DE LUZ PAR LED, 01 LUZ DE SERVIÇO 220V. 01 MÁQUINA DE FUMAÇA.02 STROBO,01 MESA
ftVOLITES DE LUZ 10 MOVE HEAD MAIN POWER 05 KVA. A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM ENGENHEIRO ELÉTRICO
PAR^ACOMPANHAR A MONTAGEM DA ESTRUTURA E FORNECER A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA(ARTI

3 I 17,00 I

DIARIA

[

|

1.190.000|

20.230;00

DdSCriçào: 38590 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE CONTENDO AS

'

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:02 MESAS DIGITAL MÍNIMO 24 CANAIS 08 CAIXAS PARA SUBGRAVES(16 FALANTES, 18
POLEGADAS COM 800W RMS CADA); 08 CAIXAS VIAS MÉDIO GRAVE E MÉDIO AGUDO(1.000W RMS CADA);
^MPUFICADORES COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE PA; 01 DIVISOR DE FREQÜÊNCIA COM MÍNIMO 04 VIAS COM MÍNIMO 24

DB POR OíTAVÃ AJUSTE DE ÂNGULO DE FASE ENTRE AS BANDAS. ENTRADA E SAÍDAS BALANCEADAS; 02
EQUALtZADORES ESTÉREIS COM NO MÍNIMO 32 BANDAS E FILTROS DE 12DB POR OITAVA;02 PROCESSADORES DE
EFEITOS COM REVERB E DELAY COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS E CONVERSORES AD/DA DE NO MÍNIMO 20
BITS; 08 CANAIS, COMPRESSORES/LIMITADORES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS:01 MULTICABO COM NO
MÍNIMO 36 VIAS (60MTS); 08 CANAIS DE GATES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS: 01 AP/UÍELHO DE CD PLAYER;

52 MIXING CONSOLE COM NO MÍNIMO 40 CANAIS CONTENDO O MÍNIMO DE 08 SUBGRUPOS.08 VIAS AUXILI^ES MÁSTER
LR,04 BANDAS DE EQÜALIZAÇÃO MAIS 01 PARAMÉTRICO COM PONTO DE INSERT EM TODOS OS CANAIS, 10 MONITORES
riPO SPOT PASSIVO/ATIVO COM 300W RMS CADA; 05 EQUALIZADORES GRÁFICOS ESTÉREO COM NO MÍNIMO 31 BANDAS

POR CANAL E FILTROS DE 12 DB POR OITAVA: AMPLIFICADORES COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE MONITORES; 01

SISTEMA DE SIDE FlLL CONTENDO 02 CAIXAS PARA SUBGRAVES(04 FALANTES. 18 POLEGADAS COM 800W RMS CADA);
02 CAIXAS VIAS MÉDIO GRAVE E MÉDIO AGUD (1.OOOW RMS CADA); AMPLIFICADORES COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE
MONITOR,01 DIVISOR DE FREQÜÊNCIA COM NO MÍNIMO 04 VIAS COM MÍNIMO 24 DB POR OrTAVA. AJUSTE DE ÂNGULO DE
FASE ENTRE AS BANDAS, ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS. 01 BATERIA COMPLETA COM 01 BUMBO.02 TONS,01
SURDO.01CA1XA 02 ESTANTES PARA PRATOS,01 ESTANTE PARA CAIXA, 01 MÁQUINA DE CHIMBAL, 01 PEDAL PARA

BOMBO,01 BANCO COM KIT DE MICROFONES ESPECÍFICOS; 01 AMPLIFICWOOR PARA BAIXO COM 800W RMS.01 CAIXA
COM 04 ALTO FALANTES DE 10 POLEGADAS E 01 CAIXA COM 01 ALTO FALANTE DE 15 POLEGADAS; 01 AMPLIFICADOR
PARA GUITARRA COM 900W RMS,01 CAIXA COM 02 ALTO FALANTES COM 12 POLEGADAS; 01 AMPLIFICADOR PARA

TECLADO; 06 DÍRECT BOX DE IMPEDÂNCIA PARA INSTRUMENTOS; 01 MICROFONE SEM FIO P/WA VOZ, COM FREQÜÊNCIA
DE TRABALHO SELECIONÁVEL E FAIXA DE OPERAÇÃO UHF; 06 MICROFONES PARA VOCAL COM PEDESTAIS;06
MICROFONES PARA USOS DIVERSOS COM PEDESTAIS, CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA 02

OPER>^ORES TÉCNICOS E 01 AUXILIAR TÉCNICO.
4 I 28,00 I
DIÁRiA |

j

1.170.000)

32.760.0Q

Dweriçâo: 43565 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORrê CONTENDO AS CARACTERÍSTICAS

MÍNIMAS: 02 MESAS DIGITAIS 32 CANAIS; 01 EQÜALCADOR 31 BANDAS; 02 PROCESSADORES DIGITAIS; 01 AMPLIFICADOR
E FONE DE OUVIDO 4 CANAIS; 04 FONES DE OUVIDO:01 PORTA PRÓ; 01 BATERIA COMPLETA COM 7 MICROFONES; 06
MICROFONES; 30 MICROFONES DE VOZ;02 MICROFONES SEM FIO; 01 CUBO DE GUITARRA COM 02 ALTO F/U.ANTES DE

124QU0T: 120W; 01 CUBO DE BAIXO 800 WATS; 01 CAIXA DE BAIXO COM 04 ALTO-FALANTES DE 10&QÜOT; 01 CAIXA DE
BAIXO COM 01 ALTO-FALANTE DE 15&QU0T; 20 PEDESTAIS PARA MICROFONES; 04 CAIXAS DE RETORNO DE 500W:
CABOS E CONECTORES PARA TODO SISTEMA; 08 CAIXAS DESUB-GRAVE COM 2 ALTO-FALANTES DE 18&QU0T;08 CAIXAS

LINE COM ALTO-FALANTES DE 8&QU0T E DRIVE; 02 POTÊNCIAS(8000W RMS); 02 POTÊNCIAS {3600W RMS);02 POTÊNCItó
(1200W RMS).TODO CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA O SISTEMA DE EXCELENTE QUALIDADE, INCLUINDO- LOCAÇÃO
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM. DESMONTAGEM E OPERAÇÃO.

® I
I
diária
I
I
2.090,OOCH
16.720,00
Descrição; «695 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADES OFICIAIS CONTENDO AS
CARACTÉRiSTICAS MÍNIMAS: EQUIPAMENTO COMPLETO DE SONORIZAÇÃO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS,
COM CAIXAS DE SOM. AMPLIFICADORES. MICROFONES COM FIO E SEM FIO, APARELHO CD E DVD(ENTRADAS E SAÍDAS)
COM CAPACIDADE MODERADA PARA ATENDER PRONUNCIAMENTOS E REPRODUZIR HINOS OFICIAIS MÁXIMO DÉ 06
HORAS POR DIÁRIA

7

I 28.00 I

SERV

'

i

1.360,000í

38.080.00

Descrição: 38589 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADES OFICIAIS CONTENDO AS

MÍNIMAS: EQUIPAMENTO COMPLETO DE SONORIZAÇÃO PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS
COM CMXAS DE SOM, AMPLIFICADORES, MICROFONES COM FIO E SEM FIO, APARELHO CD E DVD(ENTRADAS E SAÍD/^)
COM CAPACIDADE MODERADA PARA ATENDER PRONUNCIAMENTOS E REPRODUZIR HINOS OFICIAIS MÁXIMO DE 02
HORAS POR DIARIA

8 I 36,00 I
SERV |
|
969,000!
36.622.00
^$<^Ção: 43568 - LOCAÇÃO DE EQUIP^ENTOS PARA RÁDIO FEIRA - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICtó MINiMAS:
CAIXAS DE SOM INSTALADAS E DISTRIBUÍDAS COM CABEAMENTO. CAIXA DE SOM: 1 (UMA)CAIXA DE SOM
EQUIPADA COM 01 ALTO FALANTES 8" VOíCER DE 200W RMS CONE SECO. DRIVER DE CORNETA E TWEETER OU
PP * milímetros PARA ATENDER TODOS OS PONTOS. 3 AMPLIFICADORES COM
OHMS 6 MIL WHATZ NO MÍNIMO. COMPUTADOR OU NOTEBOOK PARA SUPRIR A EXIGÊNCIA MUSICAL.

lOPERADOR DE SOM DISPONÍVEL DURANTE OS DIAS DO EVENTO lEXPO RONDONI COM CHEGADA 1 HORA ANTES £ 30
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I

8,900.00í^

26.700,00

Descrição: 38591 - LOCAÇAO DE PAINEL DE LED EM ALTA DEFiNiÇAO CONTENDO AS CARACTERÍSTICAS MlNIMAS- PAINEL
DE LED OUTDOOR PH SMM, MEDtNDO 5M X 2M. TOTALIZANDO 10M'. COM SISTEMA DE SEND CARD E VÍDEO PROCESSADOR
[PARA PASSAR IMAGENS DE CAMERAS AO VIVO)POR M'.

11 I 205,00 I

M2

{

j

311,3901

63.834.95

Descrição: 38592 - LOCAÇÃO DE SKY WALKER,COM 5.000 W DE POTÊNCIA. COM ALCANCE DE SKM DE ALTURA E
VISUALIZAÇÃO DE 20 KM DE DISTÂNCIA

12 I 11.00 I

DlARIA

I

I

1.090,0001

11.990,00

Dtócriçáo: 43565 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE CONTENDO AS CARACTERÍSTICAS

MÍNIMAS: 02 MESAS DIGITAIS 32 CANAIS; 01 EQUALIZADOR 31 BANDAS; 02 PROCESSADORES DIGITAIS; 01 AMPLIFICADOR
E FONE DE OUVIDO 4 CANAIS;04 FONES DE OUVIDO;01 PORTA PRÓ; 01 BATERIA COMPLETA COM 7 MICROFONES;06
MICROFONES: 30 MICROFONES DE VOZ; 02 MICROFONES SEM FIO; 01 CUBO DE GUITARRA COM 02 ALTO FALANTCS DE
12&QÜ0T: 120W: 01 CUBO DE BAIXO 800 WATS; 01 CAIXA DE BAIXO COM 04 ALTO-FALANTES DE 10&QUOT;01 CAIXA DE
BAIXO COM 01 ^T04^ALANTE DE IS&QUOT; 20 PEDESTAIS PARA MICROFONES;04 CAIXAS DE RETORNO DE 500W;

CABOS E CONECTORES PARA TODO SISTEMA; 08 CAIXAS DESUB-GRAVE COM 2 ALTO-FALANTES DE 18&QUOT; 08 CAIXAS

LINE COM ALTO-FALANTES DE 8&QU0T E DRIVE; 02 POTÊNCIAS {8000W RMS);02 POTÊNCIAS(3600W RMS);02 POTÊNCIAS
(1200W RMS). TODO CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA O SISTEMA DE EXCELENTE QUALIDADE,INCLUINDO: LOCAÇÃO.

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO RESPQNSÃVEL PELA MONTAGEM. DESMONTAGEM E OPERAÇÃO.

14 { 25.00 i

DIÁRIA |

|

2.790.Q0(^

Total Geral:!

2.2

69.750,00
R$424.958.45

O valor total desta Ata de Registro de Preços é R$ 424.958,45 (quatrocentos e vinte e quatro mil,

novecentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.

Todos os Itens - Conforme soHcitação da secretaria

"secretarias Municipais ' ™

O prazo de VALIDADE DE ATA será de 12(doze) meses, a partir de 31/01/2022.
Durante o prazo de validade supramencionado. a execução será realizada conforme rotina

4.1.
4.1.1.

VALIDADE DA ATA

4.

especificada no item 5 do Anexo I - Termo de Referência - do edital;

4.2.
Após a execução do objeto na forma do item 4.1.1 as demais providências necessárias ao
recebimento do objeto, emissão de papéis e liquidação de valores decorrentes da aquisição deverão ser
providenciadas no prazo de 30 (trinta) dias.
5.

REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1.
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 3
(três) meses, a fim de verificar a vaníajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução ou aumento dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve ou diminua o custo dos serviços ou bens registrados,

cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s)fornecedor(es).
5.3.
A revisão de preços poderá ocorrer por iniciativa da Administração ou por solicitação da empresa,
5.4.
Antes de autorizar a alteração dos preços, as demais empresas que integram o cadastro de reserva
devem ser consultadas acerca do interesse em fornecer o item pelo mesmo preço registrado pelo primeiro
classificado.

5.5.
Não havendo interesse dos demais fornecedores na forma do item anterior, o órgão gerenciador
deve providenciar pesquisa de mercado para verificação dos valores, promovendo a alteração do preço.
5.6. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.
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5.7.

O fornecedor que nâo aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração
sem justificativa aceitável;

5.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no
mercado: ou

5.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) particlpante(s).
5.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.10.1. por razão de interesse público; ou
5.10.2, a pedido do fornecedor.

6.

DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO

6.1. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituídos pelo
ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei anticorrupção (Lei n°
12.846/2013), e os tratados Internacionais vigentes, que regem a matéria, sem prejuízo da responsabilização
e aplicação de penalidades decorrentes dos atos de improbidade administrativa de que trata a Lei
8.4269/1992 e dos atos ilícitos alcançados pela Lei 8.666/1993, bem como outras normas referentes a

licitações e contratos com da administração pública, inclusive aquelas relacionadas ao Regime Diferenciado
de Contratações de que trata a Lei 12.462/2011.

6.2.

A CONTRATADA (i) declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras

pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei n®

12.846/2013; (ii) se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores,
funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013: (ili) firma o
compromisso de envidar os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas Inadequadas da
sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de
desvios éticos e de integridade, sob as penas da lei"; (Iv) declara ter ciência de que na eventualidade de

apuração de prática de atos lesivos contra a Administração Pública Municipal dieta e Indireta, o respectivo
processo administrativo atenderá ao disposto no Decreto Municipal n.® 255/2020.

6.3. A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se perante
à CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação á legislação aplicável ao
presente instrumento pactuai, incluindo aqueles descritos na Lei n® 12.846/2013, em especial no seu artigo
S.

6.4.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte do(a)

CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar: I - instauração do Procedimento de
Apuração da Responsabilidade Administrava ™ PAR, nos termos do Decreto n® 8.420/2015 e Decreto
Municipal n.® 255/2020 com aplicação das sanções administravas porventura cabíveis; II - AJuIzamento de
ação com vistas á responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n® 12.846/2013;
6.5. A CONTRATADA obriga-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e
íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.
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7.
CONDIÇÕES GERAIS
7.1,
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penaiidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência. ANEXO AO EDITAL.

7.2.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o

acréscimo de que traía o § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02(duas) vias de igual teor, que, depois
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, 31 de janeiro de 2022

ILARK^rbFSTAETTER
Prefeito em exerorcio • Contratante

W W $ÕNORIZACAO E EVENTOS LTDA
Empresa Detentora da Ata
Testemunhas:

ANDERSON LOFFI SCHMOELLER

Secretário Municipai de Administração

RODRIGO EMERSON COPETTI
Fiscal de Contrato - SMAD
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N« 137/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR
FORNECEDOR; W W SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA
CNPJ; 14.172.059/0001-71

REPRESENTANTE; DOUGLAS WÊÍAND.

jDescriçío:43567 • CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO OE VEICUL/^IÀO ATBAVÉS DE SOM VOLANTÍ PARA COMUNICAÇâÕE

CONVOCAÇM)OE CAMPANHAS E EVENTOS 00 MUNICÍPIO E RESI^CTIVAS SECRETARIAS. ■ OS EOUlPAUENTOS DE SOU

PARA A VEICUIAÇAO DE /UjOfO DEVERÃO CONTER AS SEGUINTES ESPEC^ICAÇÕES It^NIM/tô: APARELHO RÃOIO/StMyi:
pEVERÃ LER OS PI^CÍPAiS Tff^ DE ARCHRVOS DE ÁUDIO(MP3, WUA, AAC, FLAC. OGG, AC3, WAV), TAMBEM DEVERA

|C<MTER CONEXÃO 8LUETOOTK ENTRADA USB FRONTAL,LETTOR DE CARTÃO SD^ARD E ENTRADA AUXILIAR COM
POTENOA NOMINAL DE MÍNttlO RMS 4X20W,4 OHMS.AMPLH^ICI^R:DEVERÁ P088UR 2(DOIS) AUPLFICADORES
^X4(4 X100W RUe E 2 OMIS),POTÊNCIA HÁX. EM BHIOGED @135 VOC - 4 OHUS ■ 400W miS(2 X 200W fttIS),
SENSIBiLIDAOE DE ENTRADA; IfiMIV.06T0RÇÃ0 HARMÔNICA TOTAL(THO);055%. RELAÇÃO SINALTIUttX): >dOOB.

FATOR

AMORTECMENTO:>300, RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA; 20HZ A 30000HZ. H.P.F; 100HZ(-12DB/e>), LJ>F:100HZ(-

hK«/B«),EFOèNCU 00 ÉSTAfflO DE SAÍDA;>90%,IMPEOÃNCIA OE ENTHWJA:22K OMÍS.SISTEMA DE PROTEÇÃO -

treRWCA E CURTO NA SAIDA TEFStó DE AUMENTAÇÃO MftBMA; BVtX:, TEf«ÃO DE AUMENTAÇÃO MÀX«A: 16VDC.
PONSÍMO EM REPOUSO:1 AHP.,CONSUMO MÁXIMO MUSK^AL @ 135VDC;19 AMP.,CONSUMO MÁXIMO EM SINAL

^OIDAL {IKHT)13,8\raC-.38 AMP., DIMENSÕES(LXAXI^: 134 X 42 X aj3MM.CAIXA OE SOM;1(UMA)CAIXA OE SOM RPO
MOLANTE em MDF 21 mm,FORRADA(CORVIM,C<MJRO OU OUTRO MATERIAL DO QENERO),EOUPADA COM 02 ALTO
FALANTES ir VOlCER K 200W RMS CONE KCO,02 CORNETtô CURTAS COM DRIVER HDI300 DE 100W RMS DE 8 0IB4S,

ba TWEETER SHJ 300 DE 100W F»IS DE 8 OHItô,COM DIRECIONAMENTO PARA DCXS LADOS(O TAMANHO DA CAIXA

teVERÁ OBEDECER A UTRAQEH ESPECiRCA PARA OS FALAHTK ACIMA OTADOS).
I

1

I 411,00 I

HS

I

i

!29.(X>0|

53.019,QC

p8Mrlçio;50661 -LOCAÇAOOEEOUIPMiENTO,ESTRUTURAESERV^(^CAPrAÇAOETRANSMISSÃODER4AGEM.

vídeo E OUTROS COMPREENDENDO:3 WTS COM TRIPÉ OE CABEÇA WDRWJUCA COM PELO MENOS 1,5 METRO DÊ

^TURA.E 1 CÁMERA FILMAOORA PRC^tSSIONAL COM MlNUO OE 3X DE ZOOU ^CO.SAÍDA HDMIE RESOLUÇÃO
MNMA DE 1820X1060 PIXELS(FULL HO)COM OPERADOR. 1 KIT COM COMPUTADOR COM CAPACIDADE PARA

PROCESSAMENTO DE SINAL DIGITAL E« VÍDEO E SAÍDA OE VÍDEO PARA MONITOR. PLACA DE CAPTURA COM RESOLUÇÃO
MNIMA FULL MD,MESA DE CORTE COM SAÍDA PARA SINAL DIGUAL(H564 OU aWLARCCMIPATÍVEL), DOIS MOirTORES

bE RETORNO E PWCA DE CAPTURA DE AUDIO X ALTA DEFINIÇÃO.SISTBlIlA DE GERAÇÃO DE CARiUiTERES. CONTEWK)
E ViOEOS,GCS,VINHETAS, VÍDEOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO,SOFTWARE PARA BROAOCAST(VMIX. OBS,
IWIHECAST OU SIMILAR) E OUTROS Ol« POSSAM SER NECESSÁRIOS PARA TRAMSMISSto PELA INTERNET EM PELO
MENOS 2 REDES SOCIAIS(FACEBOOK E Y0UTU8E)DA PRSCTTURA MUNICIPAL OU NAS QUAIS FOREM DETERMNAOAS

bELO CONTRATANTE,OW OPERADOR(0B4CNÍINAD0 DIRETOR DE TV). CABOS PARA LIGAÇÃO DE TODOS OS

teoUlPAMENTOS M VÍOEO E ÃUDIQ PARA ENTREGA 00SINAL.
I ? { 1900 I

OARIA

i

~]

2.B97.5íX^

55.052,5C

pBícriçào; 43705 - LOCAÇÃO X EOUIPMÍEHTOS DE «.UMINAÇÃO DE MÉDK)PORTE CONTENDO AS CARACTERÍSTICAS

MÍNIMAS; 12 CANHÕES DE LUZ PAR LED,01 LUZ DE SERVIÇO 2»IV. 01 MÃQUINA DE FUMAÇA,02 STROBO,01 MESA

UVOUTES DE LUZ 10 M0« HEAO MAM POWEfi05 KVA A EMPRESA SttVERÃ OISPlHABILiZAR UM ENGENHEIRO ELÉTRICO
bARA ACOMPANHAR A MONTAGEM DA ESTRUTURA E FORNECER A ANOTAÇÃO DE RESPONSABíUOmiE TÉCNICA(ARD.

1 3 I 17.00 i DIAHIA I
i
1.190.0001
à).230,OC
tescrição;38Sm •LtKtAÇÃO DE EQUIPMIENTOS DE SONORIZAÇÃO OE PEQUENO PORTE CONTENDO AS
^ACTERfSnCAS MÍNNAS:02 MESAS DUITAL UilOIO 24 CANMS 08 CMXAS PARA SUBGRAVES {16 FALANTES,18

^OLEQAOAS COM 880W tm CADA);08 CAIXAS VIAS MEOO GRAVE E MÉRO AGUDO (1.000W RMS CADA);

[«PUFICAOOBES COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE PA;01 DIVISOR DE FREQUEMCW COM UIBMO 04 VIAS COM UWMO 24
DB POR OITAVA, AJUSTE OE ÂNGULO DE FASE ENTRE AS BANDAS,ENTRADA E SAÍDAS BALA1«ÍEADA3;02
ECKIALtZAOOKS ^TÉREB COM NO MÍMMO 32 BANDAS E FILTROS OE 120B POR OITAVA;02 PROCESSADCNIES OE
EFEITOS COM REVKI8 E DELAY COM BITRADAS E SAlDAS BALANCEADAS E CONVERSORES UXDA DE NO MÍNMO 20
BTTS; 06 CANAIS.COMPRES^RESAaMITADORES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS;01 MULTtCABO COM NO

MÍNIMO » VIAS(60MTS):08 CANAIS DE GATiS COM ENTRADAS E SAlDAS BALANCEADAS;01 APARELHO OE CD PLAYEH;
02 MiXMG CONSOLE COM NO MÍNBIO 40 CANAIS CONTENDO O MÍNIMO 08 SUBGRUPOS,08 VIAS AUXILUUIES MÁSTER
LR,04 B^Dtô OE EQUAUZAÇÃO MAIS 01 PAHAMÉTRICO COM PONTO DE INSEHT EM TODOS OS CANAIS, 10 MOMTORES
TIPO SPOT PASSIVO/ATTVO COM MOW RMS CM)A;05 EQUAtlZAOORES GRÁFICOS ESTÉREO COM NO MÍNMO 31 BANDAS

POR CANAL E RLTROS DE 12 DB POR OITAVA; AMPURCADORES COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE MONITORES;01

SISTEMA DE SIOE FILL CONTENDO 02 CAIXAS PARA SUBGRAVES(04 FALANTES. 18 POLEGADAS COM 800W RMS CADA);
02 CAIXtó VIAS MÉDIO GRAVE EMÉDK)AQUD(1.000W RMS CADA); AMPLIFICAOOflES COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE
MONITOR.01 OIWSOR DE FREQÜÊNCIA COM NO MÍMMO 04 VIAS COM MINIUO 24 OB POR orTAVA, AJUSTE DE ANGULO DE
FASE EKTRE AS BANDAS. ENTRADAS E SAlDAS BALANCEADAS,01 BATERIA COMPLETA COM 01 BUMBO.02 TONS 01
SURDO.OICAKA,02 ESTANTES PARA PRATOS.01 ESTANTE PARA CWXA.01 MÁQUINA OE CHIMBAL. 01 PEDW.PARA

BOMBO.01 BtólCO COM KIT DE WCROFONES ESPECÍFICOS;01 AMPLIFiCADOR PWTA BAIXO CÍM MOW RMS,01 CAIXA
COM 04 ALTO FALANTES DE 10 POLEGADAS E 01 CAIXA COM 01 ALTO FALANTE DE 15 POLEGADAS;01 AMPLIFICADOR

PARA GUITARRA COM 900W RMS.01 CAIXA COM 02 ALTO FALANTCS COM 12 POLEGADAS;01 AMPLFICAOOR PARA

TECLADO;06 DIRECT 8CX M IMPEOÀNCIA PARA INSTRUMENTOS; Oi MICROFONE SEM FIO PARA VOZ,COM FREOUENaA
TRABALHO SELECIONAVEL E FAIXA DE OPERAÇÃO UHF:06 MICROFONES PARA VOCAL COM PEDESTAIS:06
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^R0F0f«S

ISBS

USOS «VERSOS COM PEDESTAIS, CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR TODO 0SISTEMA.02

1

pPERAPOTES TÉCNICOS E 01 AUXiLIAR TÉCNICO.

I •* í

i

DIARift

i

I

1.!70,0Q(j|

3g.760.00

©•swíçáo;43565 - LOCAÇWI DE EOUIPJWEMTOS DE 8ONORIZAÇÀ0 MÉDIO PORre CONTENDO ÁS CARACTERÍSTICAS

MlimiAS:02 MESAS CHORAIS 32 CANAIS; 01 EOUALiZADOR 31 BANDtô;02 PROCESSADORES DIGITAIS;01 AMPUFICAOOR
E FOME DE OUVIDO 4 CANAIS:04 FONES DE OUVIDO;01 PORTA PRÓ;01 BATERIA COMPLETA COM 7 MICROFONES'06
MICROFOI«S:30 MICROFONES DE VOZ:02 MICROFONES SEM RO;01 CUBO DE GUn^ARRA COM 02 ALTO FALANTES DE

pZAQUOT;120W:01 CUBO DE BAIXO 600 WATS;01 CWXÂ M BAIXO COM 04 ALTO-FALANTES DE 10SOUOT;01 CAIXA DE
BAIXO COM 01 ALTO-FALANTE DE 15Í0U0T;20 PEDESTAIS PARA MICROFONES;04 CAIXAS DE RETORNO DE 500W-

CABOS E CONECTORES PARA TODO SISTEMA;08 CAIXAS DESUB-GRAVE COM 2 ALTO-PALANTES DE ISAQUOT;OS CAIXAS

UNE COM ALTO-FALWTES DE 84QU0T E DRIVE;02 POTÊNCIAS{SOOW RMS);02 POTÊNCIAS {3600W RMS);02 POTÉNaAS

p200W RMS».TODO CtóEAMEMTO NECESSÁRIO PARA O SISTEMA DE EXCELEKre OÜAUDADE,WCLUINDO: LOCAÇÃO.
ACOMPANHAMENTO TÉCIiCO RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM.DESMONTAOEM E OPERAÇÃO.

I S I 8.00 I

OIARIA

I

\

2.Q90.QO0I

16.720.ÕC

pescriçio: m95 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONOraZAÇÂO PARA SOLENIDADES OFIOAIS CONIENC^ AS

CARACTERÍSTICAS MINUIAS: EQUIPAMENTO COMPLETO DE SONORIZI^ÍÃO PARA AMBIENTES INTEfWOS E EXTERNOS,
COM CAIXAS DE SOM.AMPUHCAOOHES,MICROFONES CW4 FIO E SEM FIO, APM1ELH0 CO E DVO {ENTRADAS E SIUDAS)
jCOM CAPACIDADE HOMRADA PARA ATENDER PRONUNCIAMENTOS E REPRODUZIR HWOS ORCIAfâ HÃXB40 DE 06

BoRAS POR DIARíA

í 7 I 28.00 I

SERV |

(

1.360.0ÕÕÍ~"'

38.080,50

befcrtçâo; 38586 - LOÇAÇfo DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDAMS OFIOAIS CONTENDO AS
K^ACTERISTICAS MilMIAS:EQUn>AMENTO COMPLETO SONORIZAÇÃO PARA AMBIEN^ INTERNOS E EX^RNOS,
COM CADIAS DE SOM, AMPUFICADCffiES. MICROFONES COM FIO E SEM FIO, APAfSLHO CO E DVD(ENTRADAS E SAIDAS)

{COM CAPACtOADE MODERADA PAM/i ATENDER PRONUN<XAMENTOS E REPROOUBR HMOS {H^ICfAiS. MÃXMO DE 02
WRAS POR DIÃRIA

8 i 38,00 I

SERV

{

]

969.0001

36.822 00

3«criçio;^6•LOCAÇÃO DE EQUPAMENTOS PARA R«MO FBHA - COM AS SEGUINTES CARACTERISnCtô MINIUAS:
70 PIMTDS DE CAIXAS DE SOM INSTALADAS E OtSmBUfOAS COM CABEAMENTO. CAIXA DE SLMi: 1 (UHIU CAIXA DE SOM
:M MDF EDUCADA COM 01 ALTO F«JWTES r* VOlCEfl DE 200W RMS CONE SECO, DRIVER DE «>fWETA E TWEETER OU

ÍTTÃMO.CABEAMENTO MODELO «»4 MUHE'nTOS PARA ATEWMR TODOS OS PONTO& 3 AMPUFICADORES COM
^TENCIA DE 2 OMMS6 WL WHATZ NO MftiMa COMPUTADOR CHI NOTEflOOK PARA SlB»fllR A EXIGÊNCIA MUSICAL.

3PERAD0R DE SOM 0»»OI«VIL DURANTE OS DIAS DO EVENTO(EXPO RONOON)COM CHEQMA1 HORA ANTES E 30

«NUTOS ^ÔS O reCHAMENTO DA FKTA. AL«ENTI^:ÃO DO ««ERADOR,TOD<» OS CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO POR
CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.

3 [ 3,90 i
DURIA |
l"
8.900.00õ|
26.7(X1.00
SMCrtçâo: 38S91 • UJCAÇJODE PAINEL DE l£D EM ALTA MFWÇAO CONTENDO tó CARACTERISTK^AS MINMAS:PAINEL
3E LEO OUTOOOR PH SMH,IfêlMNOO »l X ai,TOTWJ2ANDO KWP.CW SISTEMA DE SEM)CARO E VÍDEO PROCESSADOR
PARA PASSAR WAGEre DE CÃMERAS AP VIVO)POR M».
! 205.00 !
fcg
i
I
311.3901
63.S34.9b

)acriç5o:^62•LOCAÇAO DE SKY WALKER,COM SJXW W DE POTÉNOA. COM ALCANCE DE 5KN DE ALTURA E

VISUAl^ACÃO DE 20 KM DE DtSTÃFNaA.

12 j II.IW [ PiARIA
1
Ii
!
090.000(
11.990.0C
! 090.000!
11.99O.0
)wriç»o:4M$5•LOCAÇAO DE EOUBAMENTOS DE SONOIHZAÇAO MÉDIOI PORTC
CONTENDO AS
AS CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS
PORTE CONTENDO
MÍNIMAS:02 MESAS DIGITAIS 32 CJMAIS;61 EQUALIZAOOR 31 BANDAS;02 PROC^AOtH^ES DIGITAIS;01 AMPUncADOR
= FONE DE OUVIDO 4 CANAIS;04 FONES DE OUVID0;01 PORTA PRÔ;01 BATERIA COMPLETA COM 7 MICROFONES;06
WICflOFONES; 30 MICROFONES DE VOZ;02 MICROFCHffiS SEM FIO;01 CUBO DE OUITARRA COM 02 ALTO FALANTES DE
Í2ÍQU0T:120W:01 CUBO OE BAIXO 600 WATS;01 CAIXA DE BAIXO C<H4 04 ALTO-FALANTES DE 106QUOT;01 CAIXA DE

3AIX0 COM 91 ALTO-FALANTC K 16&QU0T;20 PEDESTAIS PARA MICIKIFONES;04 CAIXtô DE I^ORNO OE 500W;

CABOS E CI^ECTORES PARA TODO SSTEMA;08 CAIXAS OESUB-GRAVE COM 2 ALTO-FMJWTES DE ISAOUOT;OS CAIXtô
LINE COM «.TO-FALANTES DE 86QUOT E DRIVE;02 POTÍNCIAS(8000W RMS);02 POTÊNCIAS(3KWW RMS);02 POTÊNCIAS

IZOOW RMS).TODO CABEAMBITO NECESSÁRIO PARA O SBTEMA OE EXCELENTE QUALBADE. WCLUINDO LOCAÇÃO

ACiaiPAWHAMENTO TEI^UCO RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM,DESMONTAGEM E OPERAÇÃO.
14 I 25.00 I

DlAfllA

I

2.790,OOOi

Tom Geraij

fi9.7^!ÕC

R$424.958.4S

VALOR REGISTRADO: R$ 424.958,45 (ípjatrocentos e vinte e quatro mil. novecentos e cinqüenta e oito
reais e quarenta s cinco centavos).
VALIDADE: 31/01/2023

LOCALyOATA; Marechal Cândido Rondon. 31/01/2022.

'
Documento na integra disponível no endereço. httos ,',c.ai&nog.net/D6200{R9a?9d59

ou através do site; vmw.mcr.pr.oov.br // Licitações // Serviços // Consulta Licitações
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município PE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 13/2022
PREGÃO ELETRÔNICO H° 137/2021
VALIDADE: 31/01/2023

0 MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON. Estado do Paraná, a pedido e por intermédio da
Secretaria Municipal de Administração, com sede na Rua Espírito Santo, n° 777, Centro, na cidade de
Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o 76.205.814/0001-24. neste ato
representada pelo Prefeito em exercício, Sr. Ilario Hofstaetter,. considerando o julgamento da licitação na
modalidade de PREGÃO, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n" 137/2021, processo
liciíatório n° 331/2021, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo
com a cíassificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital,

sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no

Decreto n° 187/2016, e em conformidade com as disposições a seguir:
1

DO OBJETO

1.1.

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa para

prestação de serviços de locação de equipamentos de transmissão, de sonorização de pequeno,

médio e grande porte, de iluminação de médio e grande porte, de painel de led em alta definição, de
grupo gerador de energia, de sky walker com S.OOOw de potência, sonorização volante e rádio feira
para eventos e solenidades oficiais do município, especificado no Termo de Referência, anexo I do edital

de Pregão Eletrônico n° 137/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1,

O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s)

são as que seguem:
EMPRESA DETENTORA DA ATA:

FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI, estabelecida na Quadra 403 Sul Alameda 2, n" LT 20.
Município de Palmas, Estado do Tocantins, Inscrita no CNPJ sob n° 21.452.937/0001-78. neste ato
representada pelo seu representante. Sra. CHEILA DO NASCIMENTO MORAIS, portadora do CPF
000.220.622-62.

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM GERADOR DE ENERGIA PA; 01 MESA DIGITAL PM5D,(MiXING
MIXING CHANNELS 48 MONO + 4 STEREO, GROÜP 24 MIX (GROUP/AUX)BUSSES, AUX 24 MIX IGROUP/AUX)

EElfS- CHANNEL FUNCTION
^ STEREO
MATRIX8.
DCAA/CA4-BAND
8{OUTPUT
ALSOOUTPUT
AVAILABLE
AT GROUP
7 AND 8).
INPUT
DELAY,B,
HPF,
ATTENUATOR,
PEQ,GROUPING
2X DimAMIUCS,
CHANNEL
FUNCTIONS
8BAND PEa DINAMJCS, ON-BOARD PROCESSORS 8X SPX MULTI EFFECTORS, 12X 31-BAND GEQ,l/0 MIC INPUTS 48
ON/OFFPER CHANNEL, UNE INPUTS 4X STEREO(COMPLIANT WITH MIC
^28-TIME OVER SAMPLING, LINE OÜTPUS 36 OMMI OUTPUT. MONITOR CUT AND

cvf

24-BIT:
128-TIME OVER
SAMPLING,
DIGITAL l/O
2TR(USB).
IN/OUT,
CASCADE
IN/OUT,
{16-IN/16-OUT),
CONTROL
AND OTHERS
TO 3X
HOST
GPI.
HA REMOTE.
RS422

REMOTE,TIME DOCE JN, WORD CLOCK VO. 3X LAMO,PCMCIASLOT, 24 LINE AÍRAY Í2 VIAS 2WQOFERS DE 1fiAOitr>T- A*t

no cQi
auDi S/??nnDc:2
n

POWER 10 KVA SONORIZAÇÃO, 16 SUB(ALTO-FALANTES 2X18 POLEGADAS,PRODUÇÃO
AMPLIFJCADORES 8.000 WATTS,08 AMPLIFICADORES 6.000 WATTS.08
WATTS.01 ANALISADOR DE SPECTRO,02 PROCESSADOR.01 PROCESSADOR DBX 01

ofSnf
BANDAS.
DISTRIBUIDORE DE
ENERGIA
COM PROTEÇÃO
QUEDA DE ENERGIA,01 DISTRIBUIDOR DE ENERGIA 110V,
TODO01CABEAMENTO
PLÜ6S
NECESSÁRIOS
PARA OCONTRA
SISTEMA
CONFORME OBRIGATÓRIA PElTnoÍSa IÍnÍ nSr

TENSÃO. MONITOR PALCO: OIOIGIDESINGNIN PROFILE MIX RACK PLUS,01 DISTRIBUIDOR DE

MONITORES
COHTRA
QUEDA
DE ENERGIA0104PROCESSADOR
CAIXAS SIDE,04
CAIXAS
SIDE,08
MONITORES dI
DE R^npian
RETORNO.02 SUB DE BATERIA ATIVO,
01 SUB
OE PERCUSSÃO.
DBX.
01 PROCESSADOR
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LlTARRA^W^of
F»EQuSjos 1?

GUITARRA 8 DE lO&QUOT; ORIGINAIS,01 CUBO DE

10 GARRAS.25 PEDESTAIS MICROFONES.08 PEDESTAIS

02joM£cIçASiSroí
sIsTCHA DE'«rFtFMTP nlm líin?'

MO^ÃgEM g^SMON^

M I

1^*®°® X*-®.80 CABOS PIO, TODO CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA O

«0«®ANHAMENT0 TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA

I

5.350,0001

'

Total Geral:!

10.700.01
R$10.7Õõ!5(

2.2 O valor total desta Ata de Registro de Preços é R$ 10.700,00(dez mil e setecentos reais)
3.

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

MliMlTnilCTinTm
4.

4.1.

imÍiiipSwiiiwmm^ registro de preços:

VALIDADE DA ATA

O prazo de VALIDADE DE ATA será de 12(doze) meses, a partir de 31/01/2022.

4.1.1. Durante o prazo de validade supramencionado, a execução será realizada conforme rotina
esp>ecificada no item 5 do Anexo I - Termo de Referência - do edital;

4.2. Após a execução do objeto na forma do item 4.1.1 as demais providências necessárias ao
recebimento do objeto, emissão de papéis e liquidação de valores decorrentes da aquisição deverão ser
providenciadas no prazo de 30 (trinta) dias.
5.

REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1.

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 3

(três) meses, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução ou aumento dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve ou diminua o custo dos serviços ou bens regisb"ados,

cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s)fomecedor(es).
5.3. A revisão de preços poderá ocorrer por iniciativa da Administração ou por solicitação da empresa.
5.4. Antes de autorizar a alteração dos preços, as demais empresas que integram o cadastro de reserva
devem ser consultadas acerca do interesse em fornecer o item pelo mesmo preço registrado pelo primeiro
classificado.

5.5. Não havendo interesse dos demais fornecedores na forma do item anterior, o órgão gerenciador
deve providenciar pesquisa de mercado para verificação dos valores, promovendo a alteração do preço.
5.6. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s)fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.

5.7.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.8. O registro do fomecedor será cancelado quando:
5.8.1. descumprlr as condições da ata de registro de preços;

5.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração
sem justificativa aceitável;

5.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no
mercado; ou

5.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeilo tome-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgâo(s) partiGipante(s)
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por desoachTdnZr'"
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla® defesa
do!
® '• ®-8-2 « 5.8.4 será formalizado

for,imn?
preços poderáda ocorrer
por fato superveniente,
ortuito ou força maior, que prejudique90o cumprimento
ata, devidamente
comprovados edecorrente
justificados-de caso
5.10.1. por razao de interesse público: ou
5.10.2. a pedido do fornecedor.

6.

DAS MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO
comprometem-se a obseivar os preceitos legais instituídos pelo

MKioni

I amf.il

°

9"® '®"9e ao combate à corrupção, em especial a Lei anticorrupçáo (Lei n"

a matéria,administrativa
sem prejuízo da
decorrentes dos atos deregem
improbidade
de responsabilização
que trata a Lei

8 4269/1992 e dos atos ilícitos alcançados pela Lei 8,666/1993, bem como outras normas referentes a

tatações e contratos com da administração pública, inclusive aquelas relacionadas ao Regime Diferenciado

de Contratações de que trata a Lei 12.462/2011.

6.2.

A CONTRATADA (i) declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras
indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei n"

12.846/2013. (li) se Obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores

funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013; {lii) firma o
compromisso de envidar os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da
sua atuaçao. pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de

desvios éticos e de mtegndade. sob as penas da lei"; (iv) declara ter ciência de que na eventualidade de
apuraçao de prática de atos lesivos contra a Administração Pública Municipal dieta e Indireta, o respectivo
processo administrativo atenderá ao disposto no Decreto Municipal n,® 255/2020.

fâ CONTRATANTE a abster-se de praticar ato{s)
atividades
objeto constituir
deste CONTRATO,
perante
que possa(m)
violação àcompromete-se
legislação aplicável
ao
presente instrumento pactuai, incluindo aqueles descritos na Lei n° 12.846/2013, em especial no seu artigo
'"®' Anticorrupçáo
e suasI -regulamentações,
por parte do(a)
CüNTF^TADO{a), em qualquer um dos seus aspectos,
poderá ensejar:
Instauração do Procedimento
de

/^uraçâo da Responsabilidade Administrava - PAR. nos termos do Decreto n° 8.420/2015 e Decreto
Municipal n.° 255/2020 com aplicação das sanções adminístravas porventura cabíveis; li - Ajuizamento de =

a^o com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n® 12.846/2013" 1
6.5.

A CONTRATADA obriga-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e 1

integra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

'á

7.

á

CONDIÇÕES GERAIS

7

7^1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as I
Obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, "Í
encontram-se definidos no Termo de Referência. ANEXO AO EDITAL.

7.2^ É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o Í
acréscimo de que trata o § r do art. 65 da Lei n" 8.666/93.

|

Para firmeza yalidade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02(duas) vias de igual teor, que, depois t
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

-§
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^ ESTADO DO PARANÁ
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE
Vc i ;/\ .

.-fj

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 20/2021
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 214/2021

Aos dezoito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e um,O MUNICÍPIO DE
FLOR DA SERRA DO SUL,pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua João
Arisi, n° 115, FLOR DA SERRA DO SUL/PR, devidamente registrado no CNPJ sob n.°

95.589.271/0001-30, representado pelo PREFEITO, Senhor, VALMOR FELIPE JÚNIOR,

portador da Cédula de Identidade n® 8.002.483-5 SSP/PR e do CPF n" 035.263.269-08,*

doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, e a empresa Marco A. Dias
Teixeira estabelecida na Rua São Joaquim, Francisco Beltrão, CEP n° 85.601-970, inscrita no
CNPJ n° 16651256/0001-07, representado pelo Sr. Marco Aurélio Dias Teixeira, Portador do
CPF n° 023.731.769-98e do RG n® 5.051.923-6 doravante simplesmente denominada
CONTRATADA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alterações e do
Decreto Municipal n® 03/2016, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão

ELETRÔNICO n® 55/2021, por deliberação da Pregoeira, devidamente homologada e
publicada no Diário Oficial do Município de Flor da Seira do Sul, resolve REGISTRAR OS

PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que
rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I.IO objeto do presente termo é Registro de preços para eventual contratação de empresas
para Locação de palco, iluminação, sonorização, tendas, banheiros químicos, camarim,
arquibancada e materiais diversos para viabilizar a realização dos eventos "Campeonato
Sulílorense de vôlei de areia e Campeonato Suiflorense de Futevôlei,"29® Aniversário do
Município de Flor da Serra do Sul", "Acendimento das luzes Natal 2021" e "Evento
Réveillon 2021/2022.

Especificação

Item

Unid.
medi

Quanl

Marca

Valor iinit. Preço máximo total
estimado R$

da

Palco profissional para sliow,
tamanho 8 metros de largura
por 12 metros de comprimento,
piatafonna e cobertura, sendo
plataforma naval com altura
niinima de 1 metro e 20 cm

referente ao solo, escada de

acesso lateral e proteção
conforme NPT de segurança. A
1.

cobertura

devera

ser

em unid.

03

R$6.134,00

R$18.402,00

alumínio Q30 linha pesada, com
braços de sustentação de P.A.,
lona
vinilica
KP
1000,
tencíonamento com cabos de aço
ou

cinta

conforme

a

necessidade. Sendo obrigatório a
montadora disponibilizar de
caixas de peso ou mestres de
sustentação, bem como ponta de
M.ARCO AURÉLIO DIAS TEIXEIHA:0237317e9
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eixo.

Aterramento

com

laudo

de

medição e demais aparatos
confonne NPT vigente.
O Mesmo devera estar montado

48 horas antes do evento para
liberação do corpo de bombeiro,
bem como ter a ART ou RRT

apresentada

também

dentro

deste prazo.
Praticavel para resalto de
palco, com minimo de 30 cm,

sendo 02 metros de largura por
12 metros de comprimento.
Material

altamente

com sustentação
galvanizado
ou

Chapas

navais

resistente

em aço unid. 01
alumínio

em

R$1.739,00 R$1.1739,00

perfeito

estado de uso.

Sonorização de grande porte
(publico estimado de 10 mil
pessoas) local aberto, sendo P.A
sistema de som de linha de frente
com no minimo 16 caixas line

aray com falantes mínimos de 15

polegadas, e 16 caixas sub grave,
sendo falantes mínimos de 18

polegadas.
Sistema operacional sendo mesa
de no mínimo 56 canais digitais,
tendo como referencia PM5D,

DIGICOSD, SQ7 para mesma
quantidade de vias de multicabo

e periférico para sustentação dos
mesmos, tão

qual

grid

em unid. 01

R$6.269,00 R$6.269,00

alumínio.

Sistema de sonorização de palco
com console de 56 canais tendo

como referencia PM5D, DIGICO
SC7.

MONITOR: Console 56 canais e

32 Oulputs Alien Heath DLive,
SQ 7, Yamaha PM5D RH /
DIGICO SD 8, Vi 3000 com 24

outputs analógicos SOMENTE
ACEITAMOS AS CONSOLES

ACIMA

CITADAS

microfones

wireless

UR4

04

ou
M-^Rrn '«gi 1^ niA RTCtyFtRA0-?37'^17^ft9fl
ACT Safe.veb24.'11.'202l 11:16:14 -03 00
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SLX 04 Sistemas de In Ear PSM
900 ou Seenheiser EW 300

(Obrigatório) 01 Sistema Power

Play com cabos e ligação em
Stereo
(Obrigatório)
02
Monitores SM 400, bem como
cabeameiito

e

microfone

necessários

para

sustentação

instrumental e vocal. 01 Sistema

de Side Fill Duplo 16 Pedestais
04 garras LP. Type your text
Backline: 01 amplificador de

baixo Ampeg, Hartke, Tracy
Elliot, SWR.01 Bateria completa
com 5 estantes de pratos DW,
Yamaha, Peari

Medidas

da

bateria. Tons 10, 12, 14 e 16
polegadas, Bumbo 22" 01
Maquina de Hi Hat, bem como

toda sua microfonaçâo. Sistema
de iluminação contendo 28 beam
200, 7R, 26 par led RGB, 04
elipsoidal, 08 atomic, 05 mini
brut, 01 console wing malinglit,
02 ventiladores, 01 painel digital
de tamanho mínimo 5X3 com

resolução compatível a P06, 02
varas de lâmpadas par foco. 12
praticáveis

tamanho

mínimo

1.20X2.00.
/

OBS; Obedecer na integra o rider
técnico do artista.

Sonorização de MÉDIO porte
(publico estimado de 1 mil
pessoas) local aberto, sendo P.A
sistema de som de linha de

frente com no mínimo 08 caixas

line aray com falantes mínimos
de 15 polegadas, e 12 caixas sub
grave, sendo falantes mínimos

de 18 polegadas.

und

02

R$3.979,00 RS7.958,00

Sistema operacional sendo mesa
de uo mínimo 36 canais digitais,
tendo para mesma quantidade de

vias de multi-cabo e periférico
para sustentação dos mesmos,

tão qual giid em alununio de
Mj'.rcq .vjr=liq dia 5 TEÍXEIRA:Q2S7317Sb9B
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tanianlio mínimo de 12X8

Sistema de sonorização de palcc
com console de 36 canais.

MONITOR:

Conforme

necessidade do artista de porte
médio,ou coral.

01 Sistema Power Play com
cabos e ligação em Stereo
(Obrigatório). 01 Sistema de
Side Fill. Sistema de iluminação
contendo 08 movie beam 200,
16 par led RGB, 04 elipsoidal,
02 mini brut, 01 fog 2000
OBS: Obedecer na integra o
rider técnico do artista.

LOCAÇÃO DE TENDA TIPO
PIRÂMroE NO TAMANHO
DE 10X10 METROS
Tenda
Piramidal

10x10

profissional

(r

* Estrutura em ferro galvanizado
* Lona anti chamas

unid. 02

5.

R$1.429,00 R$2.858,0
MEGA TOP

* Fácil montagem

* Altura pé direito 5,00mt
* Estrutura em ferro 40x40

galvanizado

LOCAÇÃO DE GRADE DE
CONTENÇÃO, ESTRUTURA
METÁLICA
6.

PARA

SEGURANÇA MEDINDO 2,00

meti-

200

DE COMPRIMENTO X 1,00 DE

MEGA TOP

R$19,00

R$ 3.800,00

os

ALTURA

METROS

CADA

PEÇA.

LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM
NO

TAMANHO

DE

5X10

COBERTO E FECHADO com

%

IO mínimo:
7.
jnid. 31

4 pontos de luz;

R$7.799,00 R$7.799,00

6 pontos de ac 110 e 127v

S Ti:iXCinA:0Z37317J9

M.-\RCO VJ.riZLIQDI/r
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- Piso Deck:

- Com 3 espelhos grandes;
7 araras;

- 3 mesas;
-15 cadeiras;

- Climatização.

ncluídos no custo as despesas
com transporte e instalação dos

materiais. VÁLIDA DE 01 A 05
DIAS COM MONTAGEM E
DESMONTAGEM

E

ART

INCLUSA.

LOCAÇÃO

DE

GERADOR

260

01

KVA

GERADOR DE ENERGIA 260

KVA, CHAVE REVERSORA

AUTOMÁTICA

NÃO

PODENDO HAVER TEMPO
DE
ESPERA
PARA
ACIONAMENTO EM CASO

DE FALTA DE ENERGIA,
CHAVE

GERAL

AMPERES,

DE

800

CARENAGEM

SILENCIOSA

80

DBS

(GERADOR SILENCIADO). 4

unid 03

STEMAC

R$3.499,00 R$10.497,00

UNIDADES DE CABOS COM

>

20 MTS NO MÍNIMO E COM
01
OPERADOR,
FUNCIONAMENTO

DE

12

HORAS POR DIA DESPESAS
OPERACIONAIS

DE

TRANSPORTE

COMBUSTÍVEL POR CONTA
DA

PROPONENTE.

LOCAÇÃO PARA 05 DIAS
COM ART INCLUSA.

LOCAÇAO
EQUIPAMENTOS

DE
PARA

ILUMINAÇÃO
PELO
PERÍODO DE 02 DIAS.

serv.

03

R$4.109,00 R$I2.327,00

EQUIPAMENTOS EXIGIDOS:
MARCO AURcLIO DIAS TEIXEIRA:02373175995
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- TRELIÇA PARA GRID DE

ILUMINAÇÃO

ALUMÍNIO

Q30

EM

LINHA

PESADA, COM O MÍNIMO
72(SETENTA
E
DOIS)
METROS, COM ALTURA
LOCAL DE ACORDO COM A

DEFINIÇÃO

DA

EQUIPE
DE

DEPARTAMENTO

DO

TÉCNICA
CULTURA;
- FECHAMENTO PARA

O

GRID FUNDO E LATERAIS

EM TECIDO OU SOMBRITE
PRETO.

- 6(SEIS) MOVING BEAN 200

- 20(VINTE)CANHÕES
- 08 MINI BRUT COM 4

LÂMPADAS
PAR LED 64 RGBW 3W.

2(DUAS) MÁQUINAS DE
FUMAÇA I500W.
MESA

4(QUATRO)

DIGITAL

MINI

BURT

ELTPSOIDAIS

8(OITO)

4(QUATR0)

COM
LÂMPADAS.

MÍNIMO 250W.

I2(D0ZE) LÂMPADAS PAR
64.

2(D0IS) DIMMER 12(DOZE)
CANAIS.

2(D0IS)PO POWER
TODO

CABEAMENTO

NECESSÁRIO
ILUMINAÇÃO.

PARA

COM CABOS DE AÇO OU

CINTA PARA FIXAÇÃO E
ATERRAMENTO INCLUÍDOS

MARCO A JREÜO DIAÍ TÊIXEIRA;0237317693S
mL l-!a3teweb24.1
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NO CUSTO AS DESPESAS
COM

TRANSPORTE

INSTALAÇÃO

DOS

EQUIPAMENTOS,
BEIV)
COMO
ASSISTÊNCIA

TÉCNICA DURANTE TODA
A

REALIZAÇÃO

EVENTO.

DO

INCLUSO

NO

ORÇAMENTO O PERÍODO

QUE ANTECEDE O EVENTO,
NECESSÁRIO
PARA
A
MONTAGEM

DOS

EQUIPAMENTOS
EVENTO

E

APÓS

PARA

A

DESMONTAGEM

DOS

MESMOS.

LOCAÇAO DE CADEIRAS

DE PLÁSTICO BISTRÔ SEM
ENCOSTO NA LATERAL.
MEDIDA
APROXIMADAS
33 CM X 40 CM X 87
13.

(LARGURA

X

PROFUNDIDADE

X unid 50

R$5,59

R$279,50

ALTURA).
PESO APROX.: 2,00 KG.
CORES;

BRANCA

OU

PRETA.

LOCAÇÃO
DE
ARQUIBANCADA, publico
estimado de iOO pessoas, com
no mínimo 4 degraus e 12
14.

metros de e.Ytensão. Estrutura

em aço galvanizado, tablado em unid

TRAMONTI
01

madeira laminada em perfeitas

R$5.879,00
NA

R$5.87,00

condições de uso. Atendendo as
normas NPT.

Período de 30 dias.

VALOR TOTAL DA ATA —R$ 77.807,50 (Setenta e sete mil, oitocentos e sete
reais com cinqüenta centavos).

1.2.

Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as
contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros

meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em
igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal n°

8.666/93 e suas alteiações.

auselio dias
TEIXEIRA 02373175998

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO
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2.1.

A presente Ata terá validade por 12(doze) meses, a partir de sua assinatura.

2.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses,
incluídas eventuais pronogações, conforme o inciso Ul do 6 3Mq art.l5da Lei ii°8.666'
de 1993.

2.3. E vedado efetuar acréscimos nos (]uaiititativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o§ 1® do art.^da Lei n°8.666. de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE
RECEBIMENTO.

3.1 Os sei^viços/materiais, dos ITENS de 01 a 15, deverão ser entregues/prestados, durante o
Eventos de tím de ano no município, no período de 03 de Dezembro de 2021 a 23 de

dezembro de 2021, no Município de Flor da Serra do Sul, PR,de acordo com o especificado
no ANEXO I do edital, e com o cronograma que será fornecido pela organização do evento
(Secretaria de Administração) e da seguinte forma:

3.2 Os serviços/materiais deverão ser entregues/raontados/instalados a partir da solicitação
da Municipalidade, que deverá ocorrer com, no mínimn 24 fvíntc e niiatrn^ linras di>
antecedência da realização das atividades aue integram o eveiif-o.

3.3 Todos os equipamentos e feiTamentas necessários para execução dos serviços, bem
coraocarregamento e descarregaraento serão responsabilidade da Licítante contratada.

3.4 Os serviços deverão ser executados com a devida autorização da secretaria municipal de
administração de acordo com a programação, após a assinatura da ordem de sei-viço.
3.5 Manter a segurança do material ou equipamento instalado, desde o momento da
instalação até a retirada dos mesmos.

3.6 A contratada é responsável por quaisquer danos causados nos equipamentos e acessórios.
3.7 A contratada deverá ter um responsável técnico com ART nela responsabilidade e
segurança do palco e do som de toda a estrutura do evento-

3.8 Por ocasião na entrega/locação ou em posterior verificação do objeto da presente
licitação, for constatado, que os mesmos apresentem: defeitos, avarias, fora das
especificações e/ou estejam fora das especificações constantes da proposta, etc, deverão

estas serem imediatamente substituídas/refeitas, sob pena de rescisão do contrato e aplicação
das penas cabíveis.

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
4.1. Os objetos deste contrato serão dados como recebidos conforme:
M.ARCO AURÉLIO DIAS TE1.XEIRA:0237S17S99S
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4.1.1. Provisoriamente, na apresentação dos produtos, aconipanliado do roínaiieío de
entrega, para efeito de verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento

ser realizada conferência dos itens, se identificada a conformidade com o documento
que o acompanha, o romaneio é assinado.

4.1.2. Definitivamente, após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e da
quantidade dos itens. Caso confirmada a confoimidade com as especificações técnicas,
a Nota Fiscal será atestada pela área responsável pelo acompanhamento e fiscalização
da execução.

4.1.3. Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em

desacordo com o disposto neste Termo de Referência. Se, após o recebimento
provisorio, constatar-se que os fornecimentos foram realizados em desacordo com o

especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será notificada para
que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária.

4.1.4. Em caso de produto entregue em desconfomiidade com o especificado, ou com
defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA
ATA faça a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da
DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às
suas expensas, o item do objeto que for recusado.
4.2.

Os objetos deste contrato serão dados como recebido confoime:

4.2.1. Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade
dos produtos fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo
detenninado pela Administração, às suas expensas, aquele que apresentar falha ou
defeito durante o recebimento e o período de cobertura da garantia.
4.2.2. Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em conformidade com

a indicação da Administração, no antes do evento o qual a locação é
destinada.

CLÁUSULA QUINTA - DA DETENTORA DA ATA E CONTRATANTE
5.1.

Os materiais objeto desta locação, deverão estar em conformidade com as normas

vigentes. Na entrega serão verificadas quantidades e especificações conforme
descrição na Ata de Registro de Preços, bem como estado de conservação dos
produtos e embalagens. Todos os produtos serão recebidos e conferidos por
sei-vidor(es) designado(s) da Prefeitura Municipal de Flor da Sena do Sul.
5.2.

A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que
vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. Prazo
de troca 5 (cinco) dias.

5.3.

A DETENTORA DA ATA deverá entregar, durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços, a tnesma marca dos produtos apresentados na proposta.
5.4.

DETENTORA DA ATA deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou
emolumentos concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos,
M.ARCO AURÉLIO DIAS TEIXEIRA:0237317e998
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encargos merentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas.

5.5,

A DETENTORA DA ATA deverá manter durante toda a execução do contrato, em

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1-0 pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega e apresentação da
nota fiscal com a descrição do objeto fornecido, a qual deverá conter o atestado de
recebimento finnado pelo responsável do Departamento solicitante.

~ Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção
por parte da adjudicatária e haverá em decoiTência, suspensão do prazo de pagamento até que
o problema seja definitivamente sanado.

6.3 - O eventual saldo remanescente do contrato, se não aditivado dentro do prazo legal,
extingue-se na data do vencimento do mesmo.

6.4 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, serão
recursos próprios confoime especificações abaixo e onerados na seguinte dotação
orçamentaria:

0600 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
0602 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Funcional: 27.812.0761.2018 - Ampliar as atividades Esportivas e Recreativas
134 - 3.3.90.39.00.00.00.00 1000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

,

Diante da solvência das contas públicas anuais, bem como pela forma de processo licitatório,
Ata de Registro de Preços, onde não há a previsão exata a quantidade de produtos que serão
adquiridos no interstício do contrato. A principio há dotação orçamentária parcial para a
abeitura do processo licitatório, cabendo, pois, a administração municipal o acompanliamento
do contrato, bem como da dotação orçamentaria disponível no ato da aquisição dos bens,
podendo optar pela complementação orçamentária.

6.5

Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.

6.6

Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto
no Artigo65, IT, "d" da Lei 8.666/93.

6.7

Não serão liberadas recomposições decon-entes de inflação, que não configurem álea
econômica extraordinária, tampouco fato previsível.

6.8

Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal ou enviados no e-mail compras@fssul.pr.gov.br.
MARCO AURÉLIO DIAS TEIXEIRA;0237317ê93EÍ
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6.9

Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contení\am
todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto
no Artigo 65, II,"d" da Lei8.666/93.

6.10 Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do
Termo assinado(conforme o caso) e publicação do Teimo de Aditamento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

PARAGRAFO ÚNICO - O prazo de vigência da presente licitação é de 12(doze) meses.
CLÁUSULA OITAVA - REAJUSTE

8.1

Não haverá reajuste de preços durante a vigência desta Ata de Registro de
Preços.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA

9.1

O recebimento do produto, a fiscalização e o acompanhamento da execução da Ata de
Registro de Preços será de responsabilidade dos servidores (as) DÉBORA VOLKWEIS e
MARISTELA GIRARDl PAETZOLD nomeados pela Portaria 359/2021.

9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do
fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vicios redibitórios ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica
na responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.

9.3 As responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução da Ata de Registro de
Preços, citadas acima, procederão ao registro das ocorrências e adotando as

providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados
previstos no instrumento contratual que será firmado entre as partes. Entre suas
atribuições está a de apurar a oconência de quaisquer circunstancias que incidam
especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções Administrativas
para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.

CLÁUSULA DÉCIMA- DO CANCELAMENTO DA ATA

lO.l

A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou paicialmente, independentemente
de notificação judicial ou extrajudicial, sem que a DETENTORA DA ATA assista o
direito a qualquer indenização, se esta:

10.1.1

Falir, entrar em concordata ou oconer dissolução da sociedade.

10.1.2 Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos
serviços.
MARCO AU.RSLIO DIAS TEIXEIRA;0237317e998
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10.1.3 Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal n°8.666/93.

10.1.4 Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações
OU prazos.

10.2 O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver:

10.2.J Alteração social ou modificação da fmalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do objeto contratado.

10.2.2 Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da
execução do Contrato.

10.2.3 Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela
^

Prefeitura.

10.2.4 Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou

guerra, assegurado a DETENTORA DA ATA o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que seja noimalizada a situação, caso
em que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração
Municipal.

10.3 A solicitação da DETENTORA DA ATA, para cancelamento dos preços registrados
deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado á
Prefeituia a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões
do pedido.

10.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta
cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
juntando-se o comprovante ao respectivo processo administrativo.

10.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da DETENTORA DA

ATA, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União e pela
Internet, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

10.6 Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subitem
anterior, o Município de Flor da SeiTa do Sul poderá convocar os demais fornecedores
subsequentes de acordo com a classificação final.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

11.1 Constitui direito da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições
ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo
estabelecidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
M.ARCO AURÉLIO DIAS TEIXEIRA:02373176998
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a) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA através de
comissao/servidor especialmente designado-

aiiaves de

quando se Observar falhas ou irregularidades na execução do

c)Prestar as devidas informações e esclarecimentos quando solicitados pela CONTRATADAe) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao serviço prestado no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

prestaao, no

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:

A CONTRATADA deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos, na
sua proposta e neste termo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

a)Manter durante toda a execução do contrato as condições mínimas exigidas de habilitação e
qualihcaçâo;

^

b)Responsabilizar-se pela montagem e desmontagem dos equipamentos;
c)Manter quadro de profissionais suficiente para atendimento dos serviços;

d) Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação dos profissionais, bem como por
qualquer outra despesa vinculada a leis trabalhistas, previdenciárias e sindicais;
e) Substituir equipamentos com antecedência, quando se fizer necessário, a fim de evitar
possíveis danos ao evento;

f) Arcar com as despesas com transporte de equipamentos necessários para o desempeiüio das
atividades será por conta da CONTRATADA;

g) Atender com prontidão qualquer reclamação formal, solicitação de informações ou
pedidos de esclarecimentos feitos pela CONTRATADA;

h) Comunicar por escrito, qualquer situação fora da noimalidade, que venha a impedir a
perfeita execução do contrato, para que o caso seja analisado e sejam adotadas as medidas
pertinentes;

i) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATADA ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

j) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de
responsabilidade civil decorrentes da execução do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
12.1 A recusa da lieitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinada a Ata de

Registro de Preços importará na aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento)
sobre o valor constante da proposta, nos itens que forem objeto de registro. A recusa se
configura a partir do 5° (quinto) dia da data da notificação para retirada e devolução
devidamente assinada.

12.2 Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e cancelamento da Ata de
egis ro e reços, sem prejuízo da devolução dos produtos/materiais, caso este não j/

atenda o disposto no edital, sem piejuízo das demais penalidades previstas em

MARCO AURÉLIO DIAS TEIXEIRA:0237317f99B
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regulamento.
12.3

Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada
24 horas (vinte e quatro) horas de atraso, até o limite de 10%(dez por cento) de cada
fornecimento, podendo a reiteração ou continuidade da recusa ou não entrega do
objeto levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.

12.4 Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de
até 05 (cmco) anos caso o cancelamento decorra do disposto do subiteni anterior ou
fraude observada a ampla defesa do contraditório.

12.5

As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÂO
13.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na
legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n®
8.429/1992), a Lei Federal n° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que
para a execução deste contrato nenlrunia das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de

quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de

qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de couTipçào,
bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico fínanceiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo

garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma
fomia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1Para as questões decoiTentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Marmeleiro-PR, com referência
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1

A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada através de coneio eletrônico,

para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação!
competindo ao Contratado a impressão e assinatura do instrumento em 02(duas)
vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal, em até 05(cinco) dias anós o seu recebimento.

15.2 A via do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preços,
devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na
fonua do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco)
dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.
MARCO AURÉLIO DIAS TEIXEIRA:0237217699B
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A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes,
supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado, na forma do artigo 54, da Lei n® 8.666/93, combinado com o inciso XII, do
art. 55, do mesmo diploma legal.

15.4

Faz parte integiante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus
dispositivos, o edital do Pregão Eletrônico n® 55/2021 e a proposta da detentora da
Ata conforme estabelece a Lei Federal n® 8.666/93 e suas alterações, nac]uilo que não
contrariar as presentes disposições.

15.5

A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Pregão n°55/2021.

15.6

Para constar que foi lavrada apresente Ata de Registro de Preços, que vai assinada

pelo Excelentíssimo Senhor Valinor Felipe Júnior, Prefeito Municipal do Município
de Flor da Serra do Sul, e pelo qualificado preambularmente, representante da
Detentora da Ata e testemunhas.

Flor da Sena do Sul, 18 de Novembro de 2021.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 20/2021
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 213/2021

Aos dezoito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e um,O MUNICÍPIO DE
FLOR DA SERRA DO SUL,pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua João
Arisi, n° 115, FLOR DA SERRA DO SUL/PR, devidamente registrado no CNPJ sob n.®
95.589.271/0001-30, representado pelo PREFEITO, Senhor, VALMOR FELIPE JÚNIOR,
portador da Cédula de Identidade n° 8.002.483-5 SSP/PR e do CPF n® 035.263.269-08,
doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, e a empresa Florentino &

Florentino estabelecida na Rodovia Vitorino Traiano, Água Branca, Francisco Beltrão, CEP
n® 85.601-970, inscrita no CNPJ n® 07.998.608/0001-04, representado pela Sr. Sandra Ineide
Scopel Florentino, Portador do CPF n® 718.840.50930 e do RG n® 3.654187-3 doravante

simplesmente denominada CONTRATADA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n®
8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal n° 03/2016, em face da classificação das

propostas apresentada no Pregão ELETRÔNICO ii® 55/2021, por deliberação da Pregoeira,
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Flor da Serra do Sul,
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as
condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO
1.10 objeto do presente termo é Registro de preços para eventual contratação de empresas
para Locação de palco, iluminação, sonorização, teudas, banheiros químicos, camarim,
arquibancada e materiais diversos para viabilizar a realização dos eventos "Campeonato
Suiflorense de vôlei de areia c Campeonato Sulflorense de Futevôlei,"29° Aniversário do
Município de Flor da Serra do Sul", "Acendimento das luzes Natal 2021" e "Evento
Réveillon 2021/2022.
Item

Especificação

Unid.

Quant Marca

medida

LOCAÇAO

Preço máximo total
estimado R$

DE
NO unid.

CAMARIM

TAMANHO

Valor unit.

DE

02

R$3.050,00 R$6.100,00

5X5

COBERTO E FECHADO

ÍK

CONTENDO:
- 03 PONTOS DE LUZ

- 03 PONTOS DE AC 110 E
I27V
- PISO DECK

■ COM 2 ESPELHOS
- 02 ARARAS

4

■ 02 MESAS
- 08 CADEIRAS
INCLUSO

COM

DESPESAS

TRANSPORTE

E
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INSTALAÇAO

DOS

MATERIAIS.

LOCAÇÃO

VÁLIDA DE 01 A 02 DIAS
COM

MONTAGEM

DESMONTAGEM E ART
INCLUSA.

BANHEIROS

QUÍMICOS

MODELO

PNE

(PORTADORES

DE

NECESSIDADES

ESPECIAIS).
EM FIBRA DE VIDRO OU
POLIETILENO

COM

MEDIDAS MÍNIMAS DE
2,40M DE ALTURA 1,60M unid
DE LARGURA E 1,60M DE

02

POLY

R$433,00

R$866,00

JHON

COMPRIMENTO

CONTENDO NO MÍNIMO,
VASO
SANITÁRIO,
CAIXA

DE

DEJETOS,

MICTÓRIO,
SUPORTE
PARA PAPEL HIGIÊNICO,
IDENTIFICAÇÃO
DE
MASCULINO

E

FEMININO,

PISO

ANTIDERRAPANTE,
GRADES

DE

VENTILAÇÃO
LUZ

DE

INTERNA,

TRANSLÚCIDO

ABSORÇÃO

AR,
TETO
PARA

DE

EXTERNA.

LUZ

TRINCO,

PORTA

COM

FECHAMENTO

AUTOMÁTICO,

PISO

REBADCADO
(SENDO
ANTIDERRAPANTE),
CORRIMÃO INTERNO E

APOIO.

DEVERÁ

EFETUADA

A

SER

LIMPEZA

NO MÁXIMO A CADA 04

HORAS. INCLUÍDOS NO
CUSTO.
AS

DESPESAS

TRANSPORTE

NSTALAÇÃO
EQUIPAMENTOS,

COM
E

DOS
BEM
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COMO

ASSISTÊNCIA

TÉCNICA

DURANTE

TODA A REALIZAÇÃO
DOS EVENTOS.

COM

EQUIPE

DE

MANUTENÇÃO
*EM EVENTOS DE ATÉ

02(DOIS)

DIAS

DURAÇÃO,

SERÁ

CONSIDERADO

PARA

PAGAMENTO
DIÁRIA.
10

DH

01(UMA)

BANHEIRO QUÍMICO EM
FIBRA

DE

VIDRO

POLIETILENO

OU
COM

MEDIDAS MÍNIMAS DE
2,20 M DE ALTURA 1,60M
DE LARGURA E 1,60M DE
COMPRIMENTO

uníd

CONTENDO NO MÍNIMO.
VASO
SANITÁRIO,
CAIXA

DE

R$269,00

20

R$ 5.380,00

POLY
JHON

DEJETOS.

MICTÓRIO,
SUPORTE
PARA PAPEL HIGIÊNICO,
IDENTIFICAÇÃO
DE
MASCULINO

E

FEMININO,
PISO
ANTIDERRAPANTE,
GRADES

DE

VENTILAÇÃO
LUZ

DE

INTERNA,

TRANSLÚCIDO

ABSORÇÃO

AR,
TETO
PARA

DE

EXTERNA,

LUZ

TRINCO,

PORTA

COM

FECHAMENTO

AUTOMÁTICO.

PISO

REBAIXADO
(SENDO
ANTIDERRAPANTE),
CORRIMÃO INTERNO E
APOIO. DEVERÁ SER
EFETUADA

A

LIMPEZA

NO MÁXIMO A CADA 04

hlORAS. INCLUÍDOS NO
CUSTO.

AS

DESPESAS

TRANSPORTE

COM
E
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INSTALAÇÃO

1 .1,

DOS

EQUIPAMENTOS,
BEM
COMO
ASSISTÊNCIA

TÉCNICA

DURANTE

TODA A REALIZAÇÃO
DOS EVENTOS.

COM

EQUIPE

DE

MANUTENÇÃO
*EM EVENTOS DE ATÉ

02(DOIS)

DIAS

DE

DURAÇÃO,

SERÁ

CONSIDERADO

PARA

PAGAMENTO

Ol(UMA)

DIÁRIA.

VALOR TOTAL DA ATA =R$ 12.346,00(doze mil, trezentos e quarenta e seis
reais).
1.2.

Este instrumento de legistro de preços não obriga a Administração a firmar as
contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros
meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em
igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal n**
8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA -DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1.

A presente Ata terá validade por 12(doze) meses, a partir de sua assinatura.

2.2.

O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses,
incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do S 3°do art.i5da Lei n°8.666.
de 1993.

2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o§ 1° do art. 65 da Lei n°8.666. de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO,LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE
RECEBIMENTO.

3.1 Os serviços/materiais, dos ITENS de 01 a 15, deverão ser entregues/prestados, durante o
Eventos de fim de ano no município, no período de 03 de Dezembro de 2021 a 23 de
dezembro de 2021, no Município de Flor da Serra do Sul, PR,de acordo com o especificado
no ANEXO I do edital, e com o cronograma que será fornecido pela organização do evento
(Secretaria de Administração)e da seguinte forma:

3.2 Os serviços/materiais deverão ser entregues/montados/instalados a partir da solicitação

Rua João Arisl, tlS,Centro-CEPi 8S.618'000- Flor da Serra do Sul-PR
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da Municipalidade, que deverá ocorrer com, no mínimo 24 fvinte c nuatro) horas de

antecedência da realização das atividades que Integram o evento.

3.3 Todos os equipamentos e ferramentas necessários para execução dos serviços, bem
comocarregamento e descarregamento serão responsabilidade da Licitante contratada.

3.4 Os sei-viços deverão ser executados com a devida autorização da secretaria municipal de
administração de acordo com a programação, após a assinatura da ordem de serviço.
3.5 Manter a segurança do material ou equipamento instalado, desde o momento da
instalação até a retirada dos mesmos.

3.6 A contratada é responsável por quaisquer danos causados nos equipamentos e acessórios.
3.7 A contratada deverá ter um responsável técnico com ART pela resnonsabílidade e
segurança do palco e do som de toda a estrutura do evento;

3.8 Por ocasião na entrega/locação ou em posterior verificação do objeto da presente
licitação, for constatado, que os mesmos apresentem: defeitos, avarias, fora das
especificações e/ou estejam fora das especificações constantes da proposta, etc, deverão
estas serem imediatamente substituídas/refeitas, sob pena de rescisão do contrato e aplicação
das penas cabíveis.

CLÁUSULA QUARTA -CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
4.1. Os objetos deste contrato serão dados como recebidos conforme:

4.1.1. Provisoriamente, na apresentação dos produtos, acompanhado do romaneio de
entrega, para efeito de verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento
ser realizada conferência dos ítens, se identificada a conformidade com o documento
que o acompanlia, o romaneio é assinado.

4.1.2. Definitivamente, após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e da
quantidade dos itens. Caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas,
a Nota Fiscal será atestada pela área responsável pelo acompanhamento e fiscalização
da execução.

. .. . rejeitará,
.. . no todo ou em parte, os fornecimentos executados em
4.1.3. Administração

ilí
^

desacordo com o disposto neste Termo de Referência. Se, após o recebimento
provisório, constatar-se que os fornecimentos foram realizados em desacordo com o

especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será notificada para
que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária.
4.1.4. Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com
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defeito, será determinado um prazo, pela Administração, para que a DETENTORA DA
ATA faça a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da notificação da
DETENTORA DA ATA. A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a substituir, às
suas expensas, o item do objeto que for recusado.
4.2. Os objetos deste contrato serão dados como recebido conforme:

4.2.1. Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade
dos produtos fornecidos pelo prazo de garantia, obrígando-se a substituir no prazo
determinado pela Administração, às suas expensas, aquele que apresentar falha ou
defeito durante o recebimento e o período de cobeilura da garantia.
4.2.2. Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em conformidade com

a indicação da Administração, no antes do evento o qual a locação é
destinada.

CLÁUSULA QUINTA -DA DETENTORA DA ATA E CONTRATANTE
5.1.

Os materiais objeto desta locação, deverão estar em conformidade com as normas
vigentes. Na entrega serão verificadas quantidades e especificações confonne
descrição na Ata de Registro de Preços, bem como estado de conservação dos

produtos e embalagens. Todos os produtos serão recebidos e conferidos por
servidor(es) designado(s) da Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul.
5.2.

A DETENTORA DA ATA ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que
vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. Prazo
de troca 5(cinco) dias.

5.3.

A DETENTORA DA ATA deverá entregar, durante toda a vigência da Ata de
Registro de Preços, a mesma marca dos produtos apresentados na proposta.

5.4.

DETENTORA DA ATA deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou
emolumentos concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos,
encargos inerentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas.

5.5.

A DETENTORA DA ATA deverá manter durante toda a execução do contrato, em

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação.

^

CLÁUSULA SEXTA -DO PAGAMENTO

A

6.1-0 pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega e apresentação da
nota fiscal com a descrição do objeto fornecido, a qual deverá conter o atestado de
recebimento firmado pelo responsável do Departamento solicitante.

Rua João Arltl,115,Centro - CEPi 8S.6l8'000- Flor da Serra do Sul-PR

Fone/Faxi 48SS6S<lt9X/ S565.1101 — emalli

— CNPJt 95.589.s7i/OOOl-9O

0078

3,15

\

:íl estado do parana
PREFEITURA MUNICIPAL DE

6.2 - Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção
por parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que
o problema seja definitivamente sanado.

6.3 - O eventual saldo remanescente do contrato, se não aditivado dentro do prazo legal,
extingue-se na data do vencimento do mesmo.

6.4 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, .serão
recursos próprios conforme especificações abaixo e onerados na seguinte dotação
orçamentaria:
0600-SECRETARIA DB CULTURA,ESPORTE E TURISMO
0602- DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Funcional: 27.812.0761.2018 — Ampliar as atividades Esportivas e Recreativas
134- 3.3.90.39.00.00.00.00 1000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Diante da solvência das contas públicas anuais, bem como pela forma de processo licitatório,
Ata de Registro de Preços, onde não há a previsão exata a quantidade de produtos que serão
adquiridos no interstício do contrato. A principio há dotação orçamentária parcial para a
abertura do processo licitatório, cabendo, pois, a administração municipal o acompanhamento
do contrato, bem como da dotação orçamentária disponível no ato da aquisição dos bens,
podendo optar pela complementaçao orçamentária.

6.5

Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.

6.6

Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto
no Artigo65, II,"d" da Lei 8.666/93.

6.7

Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea
econômica extraordinária, tampouco fato previsível.

6.8

Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal ou enviados no e-mail compras@fssul.pr.gov.br.

6.9

Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham
todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto
no Artigo 65, II,"d" da Lei8.666/93.

6.10 Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do

jí

Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.
CLÁUSULA SÉTIMA -DA VIGÊNCIA

Rua JoSo Arisl,1x5,Centro - CEPt 8f.6x8-000- Flor da Serra do Sul-PR

Fone/Faxi 469S6f.xX3X/ SSÒS.XXOX -emafll Dy!M»olaiiiL'iitogItiiiiil.pf.f{ov.lif - CNPJl95.S89.X7X/O0OX'3O

■ *. 0079

1^031 ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE

PARAGRAFO ÚNICO - O prazo de vigência da presente licitação é de 12(doze) meses.
CLÁUSULA OITAVA -REAJUSTE

8.1

Não haverá reajuste de preços durante a vigência desta Ata de Registro de
Preços.

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA

9.1

O recebimento do produto, a fiscalização e o acompanhamento da execução da Ata de
Registro de Preços será de responsabilidade dos servidores (as) DÉBORA VOLKWEIS e
MARISTELA GIRARDI PAETZOLD nomeados pela Portaria 359/2021.

9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do
fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica
na responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.

9.3 As responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução da Ata de Registro de
Preços, citadas acima, procederão ao registro das oconências e adotando as

providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados
previstos no instrumento contratual que será firmado entre as partes. Entre suas
atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam
especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções Administrativas
para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.

CLÁUSULA DÉCIMA- DO CANCELAMENTO DA ATA

10.1

A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente
de notificação judicial ou extrajudicial, sem que a DETENTORA DA ATA assista o
direito a qualquer indenização, se esta:

10.1.1

Falir, entrar em concordata ou oconer dissolução da sociedade.

10.1.2 Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos
serviços.

10.1.3

Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal n°8.666/93.

10.1.4 Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações

r

i

ou prazos.

10.2 O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocoirer quando houver:
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10.2.1 Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do objeto contratado.

10.2.2 Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da
execução do Contrato.

10.2.3 Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela
Prefeitura.

10.2.4 Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado a DETENTORA DA ATA o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso
em que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração
Municipal.

10.3

A solicitação da DETENTORA DA ATA, para cancelamento dos preços registrados
deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à
Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões
do pedido.

10.4

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta
cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
juntando-se o comprovante ao respectivo processo administrativo.

10.5

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da DETENTORA DA
ATA, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União e pela
Internet, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

10.6

Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subilem
anterior, o Município de Flor da Serra do Sul poderá convocar os demais fornecedores
subsequentes de acordo com a classificação final.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

11.1 Constitui direito da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições
ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo
estabelecidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de
Rua João Arlsl, X19,Centro -CEPi 85>6x8-ooo - Flor da Serra do Sol-PR

Fone/Faxt 46 3565.XXSX/ 3S6S.XXOX -emaifi

-CNPJi 95.se9.x7x/000x-30

â. 0081

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
•> i. •

. VX'-;,- \

íi(.

comissão/servidor especialmente designado;

b) Notificar a CONTRATADA quando se observar falhas ou irregularidades na execução do
contrato;

c)Prestar as devidas informações e esclarecimentos quando solicitados pela CONTRATADA;
d) Comunicai com antecedência os locais e horários em que os serviços deverão ser
prestados;

e) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao serviço prestado, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
A CONTRATADA deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos, na
sua proposta e neste termo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

a)Manter durante toda a execução do contrato as condições mínimas exigidas de habilitação e
qualificação;

b)Responsabilizar-se pela montagem e desmontagem dos equipamentos;
c) Manter quadro de profissionais suficiente para atendimento dos serviços;

d) Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação dos profissionais, bem como por
qualquer outra despesa vinculada a leis trabalhistas, previdenciárias e sindicais;
e) Substituir equipamentos com antecedência, quando se fizer necessário, a fim de evitar
possíveis danos ao evento;

O Arcar com as despesas com transporte de equipamentos necessários para o desempenho das
atividades será por conta da CONTRATADA;

g) Atender com prontidão qualquer reclamação fonnal, solicitação de informações ou
pedidos de esclarecimentos feitos pela CONTRATADA;

h) Comunicar por escrito, qualquer situação fora da normalidade, que venha a impedir a
perfeita execução do contrato, para que o caso seja analisado e sejam adotadas as medidas
pertinentes;

i) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATADA ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contraio.

j) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de
responsabilidade civil decorrentes da execução do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DAS PENALIDADES
12.1 A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinada a Ata de

Registro de Preços importará na aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento)
sobre o valor constante da proposta, nos itens que forem objeto de registro. A recusa se
configura a partii do 5 (quinto) dia da data da notificação para retirada e devolução
devidamente assinada.

12.2

Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e cancelamento da Ata de

Registro de Preços, sem prejuízo da devolução dos produtos/materiais, caso este não
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atenda o disposto no edital, sem prejuízo das demais penalidades previstas em
regulamento.
12.3

Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada
24 horas (vinte e quatro) horas de atraso, até o limite de 10%(dez por cento) de cada
fornecimento, podendo a reiteração ou continuidade da recusa ou não entrega do
objeto levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.

12.4

Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de
até 05 (cinco) anos caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior ou
fraude observada a ampla defesa do contraditório.

12.5

As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras.

CLÁUSULA DÉCEVIA TERCEIRA- DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO
13.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na
legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n°
8.429/1992), a Lei Federal n® 12,846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que
para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se

comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de

quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por Intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de

qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção,
bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente
contiato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo

gaiantii, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma
forma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Marmeieiro-PR, com referência
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1

A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico,
para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação,
competindo ao Contratado a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas)
vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal, em até 05(cinco) dias anós o seu recebimento.

15.2 A via do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preços,
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devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na

forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco)
dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.
15.3

A execuçáo do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes,
supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado, na forma do artigo 54, da Lei n® 8.666/93, combinado com o inciso Xíl, do
art. 55, do mesmo diploma legal.

15.4

Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus
dispositivos, o edital do Pregão Eletrônico n® 55/2021 e a proposta da detentora da
Ata conforme estabelece a Lei Federal n® 8.666/93 e suas alterações, nac]uílo que não
contrariar as presentes disposições.

15.5

A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em
compatibilidade com as obrigações porele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Pregão n®55/2021.

15.6

Para constar que foi lavrada apresente Ata de Registro de Preços, que vai assinada
pelo Excelentíssimo Senhor Valmor Felipe Júnior, Prefeito Municipal do Município
de Flor da Serra do Sul, e pelo qualificado pieambularmente, representante da
Detentora da Ata e testemunhas.

Flor da Serra do Sul, 18 de Novembro de 2021.

l?U:
Valmor ffeiroe Júnior

^'lorentono & I^Lotrentino

Prefeito Municipal

é'

da Ata"

SandraX Indíde
/ide

\'o

Sçóí)ôr..!P í v'

^

/i:-

TESTEMLfNHAS

CPF:J
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DECRETA:

Flor da Serra do Sul, 18 de Novembro de 2021

An. í" - Fica adraUlda, Teresinho dc Andrade. RG n" 123182120

(PR), CPF n° 078.198.249-99, para exercer de forma provisória c
excepcionai, ftinçáo temporária de AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS, lotada na Secretaria de Educação, Cullura, Turismo e
Esportes, a partir de 19 de novembro de 2021, com fundamento na Lei
Municipal n° 083/2000.

VALiMOR FELIPE JÚNIOR

Prefeito Municipal

Contrato N®..; 213/2021

Contratante..; PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA

Art. 2® - Este decreto entra em vigor nesta data.

DO SUL

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CONHECIMENTO.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDES
PINHEIRO,em 19 de novembro dc 2021.

Contratada...: FLORENTINO & FLORENTÍNO LTDA

12.346,00(doze mil trezentos e quarenta e seis reais)
Vigência
Licitação

: Inicio: 18/11/2021 Término: 17/11/2022
:PREGÃO ELETRÔNICO N®.: 55/2021

í^ecursos : Dotação: 2.018.3.3.90.39.00.00.00.00 (134) Saldo36.018,89

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Objeto

: Registro dc preços para eventual contratação de

empresas para Locação de palco, iluminação, sonorização, tendas,
Publicado por:

banheiros químicos, camarim, arquibancada e materiais diversos para

Liliane Heun

viabilizar a realização dos eventos "Campeonato Sulílorense de vôlei
de areia e Campeonato Sulflorensc de Futevôlci,"29® Aniversário do

Código Identiricador:723BCE39

Município de Flor da Serra do Sul", "Acendimcnto das luzes Natal
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VALMOR FELIPE JÚNIOR

PREFEITURA

^

2021" e "Evento Réveillon 2021/2022".
Flor da Serra do Sul, 18 de Novembro de 2021

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

Aviso de licitaçáo
Contrato N®..: 214/2021

Pregão Eletrônico N° 57/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL -

UASG 985475, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ n®

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA
DO SUL

95.589.271/0001-30, com sede a Rua Joào Arisi, 115, cm Flor da
Serra do Sul, Paraná, toma público e para o conhecimento dos

Contratada...: MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS - ME
Valor
: 77.807,50 (setenta e sete mil oitocentos c sele reais e

interessados que realizará certame licitatório, na modalidade - Pregüo

cinqüenta centavos)
Vigência :Inicio: 18/11/2021 Término: 17/11/2022

Eletrônico, Aquisição dc um veículo sedan para Secretaria
Municipal da Saúde, considerando recursos remanescentes do
Governo Estadual, às 09:00 Inovei horas do dia 03 de Dezembro de

2021. na forma da lei n® 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores e lei n® 10.520 de 17 de julho de 2002 Lei

Complementar n®. 123, de 14 de dezembro de 2006 com Alterações da
Lei Complementar 147/2014. Cópia do Edital deverá ser retirada,
junto ao Departamento dc Licitações do Município, no horário normal
de expediente da Prefeitura, através do sitio da prefeitura:
www.fssul.pr.gov.br,
ou
através
do
Comprasnet

Licitação

: PREGÃO ELETRÔNICO N®.: 55/2021

Recursos : Dotação: 2.018.3.3.90.39.00.00.00.00 (134) Saldo*
36.018,89

Objeto

: Registro de preços para eventual contratação de

empresas para Locação de palco, iluminação, sonorização, tendas,

banheiros químicos, camarim, arquibancado e materiais diversos para
viabilizar a realização dos eventos "Campeonato Sulílorense de vôlei
de areia e Campeonato Sulílorense de Fuicvôlei,"29® Aniversário do
Munieipio de Flor da Serra do Sul", "Acendimcnto das luzes Natal

https://\vww.comprasgovemamenlais.gov.br/.

2021" e "Evento Réveillon 2021/2022".

Flor da Serra do Sul, 19 de Novembro de 2021.

Flor da Serra do Sul, 18 de Novembro de 2021
VALMOR FELIPE JÚNIOR

f^tLAIOR FELIPE JÚNIOR
refeito Municipal

Prefeito Municipal
Publicado por:
Juliana Borges da Rosa de Almeida
Código Iden(ifícfldar:3A9B80E5

Publicado por:
Juliana Borges da Rosa de Almeida
Código Identiíicador:2293EE6C

PREFEITURA
RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 361/2021

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATUAL
PORTARIA N"361/2021
Contrato N®..: 215/2021

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA

CONCEDE FÉRIAS PARA SERVIDORA

DO SUL

Contratada...: ADALBERTO RAMOS DA ROSA NETO - EIRELI
165.687,00 (cento e sessenta e cinco mil seiscentos e
oitenta e sete reais)
Vigôncia. : Início: 18/11/2021 Término: 17/05/2022
Licitaçáo : PREGÃO ELETRÔNICO N®.: 56/2021
Recursos :Dotação:

Objeto

: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E

RETIRADA
natalinos.

DE

ENFEITES, LUZES

E

ORNAMENTOS

VALMOR FELIPE JÚNIOR, Prefeito Municipal de Flor da Serra
do Sul, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são
conferidas nos tennos da Legislação vigente:
RESOLVE:

Art. 1® - Conceder 15 (quinze) dias de férias para a Servidora Pública
Municipal Sra. CARLA DALIANA DAMASCENO,inscrita no RG

sob N® 87562867- SSP-PR, efetiva no cargo de NUTRICIONISTA,
referente ao período aquisitivo 2019/2020, a partir de 22 de novembro
de 2021 devendo retomar às suas atividades em 07/12/2021.

008^

y?
í-r

020 de Novembro de 2021

nbuna leylohaL

ESTADO OO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
PORTARIA N* 307, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021

Cc(ice<í3 FWas pzra a SerVíora Púb'ca MufiVpal qua abaito
espec-rica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALGADO FILHO, EsUda do

ParsftA. no USO da suas atnbu'çdes qua lha sJo con'«ridas pot L«i, a
eofls^dCfaiKlortqueflmaftlo apraientado,RESOLVE,

Artigo 1^- CONCEDER, Miias da 20(vinie)dias pata a Servidora

POWIca Mun'cfai SILVAHA TEREZA V.ELTER (lOJO). ocupante do
ea/go de PtorAr.enU) Efaí-.o da Ass sienie Sodal NiwtiWarítKla

BA-05, à partr do d^a 20 de dezembro de 2021,OOTespordente ao
perMoa(pi°s'ir.o de 21.02 2020a 20D2.202t

Artgo 2»•Ei'a Portatia aniia em vigor na dala de sua pub'cação.
Gab'nela do Executiva Muricipal da Sa'gado F?!», Estado do
Paraná,ao dkko ixxw d'a do irís da novembro do ano de do's m l
e vinte a um.

ESTADO OO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO
PORTARIA N'. 30S, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021
Revoga Portaria queespeoriíca a dá oul/as dá outras«ovdáncias
O PREFEITO MUNICIPAL DE SALGADO FILHO, Estado do
Paraná, no uso do suas atribu çúes legais que lha sáo conferir/as oor
Lei. RESOLVE.

Artigo 1'- REVOGAR, á partir de 19 de r>o,etrbro de 2021, a
Portaria n* 163 de 28 de maP de 2021. a qual designou a servidora
púb:'ca rmir.fc pal KARINA BALDO (1035), ocupante do cargo efaSvo
do Kutricmnisla, Mivei/Referíncia BA-04, para cumprimento de
Jornada suptomenter, do IO(dez) heras semanais.

Atfgo 2'- Esta Porteria entra em vigor t<a data do sua pubt caçáo.
Gatútela do E*ecul;/o MunVpal de Sa'gado Estado do Paraná, eo

díc'rro nono eP do mis no.embro do ano do do°s m i e vinte e um.
VOLMAR DUARTE • Prefeito Mun'c?pal
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

AVISO DE LICITAÇÃO
O Mun:cip'o de Satgado F/fa torna púbico pata conhec rrena dos

interessados que rea''aará tcitaçáo na tr.O'Ja' dado Pregáo 75/2021,
cujo processamento o julgamento dardo na forma da Lei 8.666. de 2t
da junho da 1993 a atleraçOes.
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AVISO OE LICITAÇÁO
O Município do Sa'gado Frho torna púbica para conhecimenlodos

tnteressados que feâ'iia/á Fçilaçâo na modaldada Pregão 74/2021.

Impeza e ulensTosdomésiiccsdestnadosa atenderas necessidades
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Objeto da folaçáo Regfslro da Preços para futura e a.enluat
contratação de empresa para fomecirnento de materiais de h g ene,
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Mado para Ingressar nas creches

A criança deve e slar cam nhando, com kfado do alè Ms anos. Ao

completar quatros anos alá o d-a 3I/I>3'2022 a criartça vai para o Pré 1.

Para íngressarno Pré íl (5 enes de Idade), a criança deve ter

c<omplelado cinco enos até o d a 31,03/2022.

Para mgressar no 1' tno. a criança deve ter completado seto anos
alá 0(«a 31/03/2022.

Para a s rratrtotos das séries Iniciais do enstoo íundaTtental (1'

ao 5' ano) os pais devem procurar a escola ma'5 pró»'ma do sua
resdénoa.

Documentes obrigatórios para rea'izar a matricula:
■ certidão de nascimento;

• idenidade o CPF (se llveri

• declaraçáo de vacina atualizada. e.-n'i:da pela UBS (Umdade Bás'ca
• comprof/anto da endereço atija'i2ado dos úlimos Ms meses (fatura
• R6 e CPF (do responsável legal);
Paro as vagas das creches é necessário comprovante de lraba'ivo
o cartáo da fa-nllia. Lembrando que o responsável legal p^o a'una é
quem deve assnar a matricula (pai, máo ou totor).
As cnatricuias novas das escolas Severino Bn/tchi (Unha Sáo
José) e Ouqua do Caxias (Lmha Sáo Roque) devem ser feias na

Secretaria de Educaçáo no $e'te/ de documentação escolar.
As matricutos e rematricuias Incfaram no rPa f6 de Novambro e
segu-em alé o d'a 26 de No-.emb.ro.

de junho de 1993 e eiteraçOes.

»AiS •; 'A.

*5 J

Crec/iâ 6el abrange os baVrosCopasa, Jard m Pinheiro. Nossa
Senhora de Lurdes (\'ogl) e Nossa Senhora de Fátima.

de energia) e número de le!e'one para ccntato;

Sa'gadoFI!ho.PR, t9^nú','etnbrode202t

cujo processamento o julgamento darSo na fonn] da Lei 6.668. de 21

-li Ai*

Acrecho Professora Carmi BuenoZandooá abrange os ba°n'os
Alvorada, Cenlroo Smonelto.

3564.1202 ou e^malIcItacaosiSd^iuLcom.

íjeiá
«lOJaC.-;

4j titJÍ* CJIIÁMII t

Asmal/ículas aremalticotaspara oarx) letivo da 2022encefrafi no
d a 28 de llovembra

de Saúde) ou Posto do Saúde;
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estão abertas

Depariarrento de Uaiaçbas do Muncipo de Sa'gado F.'1-a. fona (46)
VOLMAR DUARTE .Prefeito

'■i

ICa:

dos err/elopes: 08/12/2021 ás 09.00 horas na BLL (BOLSA OE

LICITAÇÕES 00 BRASIL).

4. Ma.«£ -'v »/j\•;

4*4-:í

WeJÍICJ

Objeto da llcitaçáo. 'Contraiaçáode empresa para hituia aquisiçáo
do Carroceria Caçamba BasciAania, peto munVpo de Sa*gado riboPR'

.U «I

v-íftica

(.iNvJt

e creches municipais

A creche Sáo Cristo/áo ahrarge os ba rros Nova AKorada.
Industral, Jardm Va'edo Capanema, Pâ'n;erfnha e Wa Rural,

V01J.IAR DUARTE-Pfe'el!o Mun e pai

V^ú

Barracão: Matrículas e
rematrículas das escolas

Vi,

(SOLSAOELICiTAÇÕES 00 BRASIL).
Data de abertura dos envelopes: 10/12/2021 ás09 OOhcras na BLL
(BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL).
Ed lal na integra a dema's In'(inraç6es. poderio ser consoladas
no sío htlp'.W*-*rsa'8zdof"ho.prgov.br ou «tbladâs junto ao

Departamento da Lkitaçúes do Mun^opto de Sa'gado Fi ho. fone (46)
3564.1202 ou o-ma'l ícitacaa.sfggma l.com.
Salgado F tio. PR, I9denovemtrode2021
VCLMAR DUARTE-Ptefe-to

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE DIONfSIO CERQUEIRA
Contraio N'' 312017/2017 Seq.: 6 Tipoi AdiCvo do Prazo o Va'or
(Acréscrno)
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL OE OIONiStO
CERQUEIRA
ConMlâda- RADIO TRI FRONTEIRA LTDA • EPP
Va'or RS 51.610.00

Vigência: Meto:01."01/2022 Término: t5.'07/2022
Llcitaçáo: 31/2017

ObjetodaConlraçáo:COMTRATAÇAOOEESPAÇOEI.IEMISSORA

OE RADIO A7.1 E FM PARA DWULGAÇAO OE COMUNICADOS E
INFORMATIVOS. AVISOS E ASSUNTOS GERAIS OE imERESSE
OA COLETIVIDADE.

Oonisto Cerqueira, 18 de Ncverribro de 2021

THYAGOV/G GONÇALVES. PrefeloMuricipal

A

ESTADO DO PARANÁ • PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLOR DA SERRA DO SUL

Aviso de llcllaçao
Pregáo Elotrdnlco N* 57/2021
APREFEITURAMUN(CIPALDEaOROASERRAOOSUL-UASG
985175, Estado do Parai4. insoita no CNPJ n' 95.569 27t/()00l-30.
com sede a Rua Joio Arisí, Il5, am Flor da Sena do Sul. Paraná,

(orna púbico e ^ra o ccnhec'n'ente dos interessados qua itíátré
certame íicüatãrio, na trKjdaMada - Pregáo Beltõn'co, Aquls^çlo de
um veiculo sedan para Secretaria Municipal da Saúda, considerarrflo

recursos retranescenles do Cousmo Estadual, ás 09.00 (rxne) horas
do dia 03 de Dezembro de 2021, na rorma da tel n' aOSArOl da 2t
de Junho de IS93 a suas elieraçOas posteriores o tel n' t0.S20 de
t7 da julho de 2002 lei Complementar nL 123. do 14 do dezembro

TRÂNSITO

QUER
VAI PRO PARQUE.

de 2008 com Alterações da Lei Comptementar 147/2014. CÚpía do

Edtal da.erá ser ralrada. junto ao Departamento de LidUçÁas do

BOM
VOCE

QUE FAZ

"JPibúna
Rfí(jional

Municip o, rw horário normal de expediente da Prefeiura. através do

s do da prefeiura: h-aw.íssuI pr gcr/.br, ou alravás do Corrprasnet
ltltps^Vvar«.coFora!so',>ematrenta's.gor<.br/.
Flor da Serra do Sul, t9doNor,embroda202t.

Va'mcr Fe! po Junw • Freíeto Muntcipat

f-.í\

Poluição

"^^ualidade de VIDA
wiilt l jí vjj; >(l !.:Jt | l

.^'biilada limpa, daver da todos
CIOAOE LIMPA

7r(0i<na fC e^ional

M t / |li(-5 J-iin

unidos no combate e prevenção ao Covid-19

- 008G

ESTACO DO PARANÁ
prefeitura municipal de flor da serra do sul

3.08

extrato contratual

Contrato N<>.. 213/2021
Contratante..; PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL

Contratada...: FLORENTINO & FLORENTINO LTOA
Valor.
: 12.346,00 (doze ntil trezentos o quarenta a seis reais)

Vigôncla

: Infclo: 18/11/2021 Término: 17/11/2022

Ucitaçâo

: PREGÃO ELETRÔNICO N®.: 55/2021

Recursos

: Dotação: 2.018.3.3.90.39.00.00.00.00(134) Saldo: 36.018.89

Ot)Jelo

: Registro de preços para eventual contratado de empresas

para Locação de palco. Iluminação, sonorização, tendas, banheiros
químicos, camarim, arquibancada e materiais diversos para viabilizar a
realização dos eventos"Campeonato Sulflorense de vôlei de areia e
Campeonato Sulflorense de Futevdlel,"29® Aniversário do Município de Flor
da Serra do Sul","Acendimento das luzes Naial 2021" e'Evento Réveillon
2021/2022".

Flor da Serra do Sul, 18 de Novembro de 2021
VALMOR FEUPE JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

Contrato N'..: 214/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
Contratada...; MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS - ME

Valor

: 77.807,50 (setenta e sete mil oitocentos e sele reais e

cinqdenta centavos)
Vigência : Inicio: 18/11/2021 Término: 17/11/2022

Licitação

: PREGÃO ELETRÔNICO N».: 55/2021

Recursos

; Dotação; 2.018.3.3.90.39.00.00.00.00(134) Saldo:36.018,89

Objeto

: Registro de preços para eventual contratado de empresas

para Locação de patco, iluminação, sonorização, tendas, banheiros
químicos, camaiím. arquibancada e materiais diversos para viabilizar a
realização dos eventos'Campeonato Sulflorense de vôtel de areia e

9/MMLonato Sulflorense de Futevôlei,"29® Aniversário do Município de Fior
(
2^,-

(o Sul","Acendlmenlo das luzes Natal 2021" e'Evento Réveillon
.2".

Flor da Serra do Sul, 18 de Novembro de 2021
VALMOR FELIPE JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

0087

JW2^

Sub-locações - Promoções de Eventos em Geral

ORÇAMENTO

A/c Município de Planalto-PR
EMPRESA:JD M IRANDA RODEIO SHOW LTDA

CNPJ 03.491.956/00014-21
Rua Internacional, 647, Malucelli, Santa Tereza do Oeste-Pr

Preço
Item

Especificação

Unid.

Preço Total

Quant
Unit

Palco profissional para show,tamanho 10
metros de largura por 14 metros de
comprimento, plataforma e cobertura,
sendo plataforma naval com altura mínima
de 1 metro e 20 cm referente ao solo,
escada de acesso lateral e proteção
conforme NPT de segurança. A cobertura
devera ser em alumínio Q30 linha pesada,
com braços de sustentação de P.A., lona
vinilica KP 1000,tencionamento com cabos
de aço ou cinta conforme a necessidade,
unid.
altura final de 9,00m (nove metros). Sendo
obrigatório a montadora disponibilizar de
caixas de peso ou mestres de sustentação,
bem
como
ponta
de
eixo.
Aterramento com laudo de medição e
demais aparatos conforme NPT vigente.

06

18.000,00

108.000,00

06

9.900,00

59.400,00

O Mesmo devera estar montado 48 horas

antes do evento para liberação do corpo de
bombeiro, bem como ter a ART ou RRT

apresentada também

dentro deste prazo.
Palco profissional para show,tamanho 05
metros de largura por 10 metros de

comprimento, plataforma e cobertura,
sendo plataforma naval com altura mínima
de 1 metro e 20 cm referente ao solo,
escada de acesso lateral, com carpe na cor
cinza devidamente afixado e proteção
conforme NPT de segurança. A cobertura
devera ser em alumínio Q30 linha pesada, Unid
com braços de sustentação de P.A., lona
vinilica KP 1000,tencionamento com cabos
de aço ou cinta conforme a necessidade.
Sendo
obrigatório
a
montadora
disponibilizar de caixas de peso ou mestres
de sustentação, bem como ponta de eixo.
Aterramento com laudo de medição e
demais aparatos conforme NPT vigente.

J. D. Miranda Rodeio Show - CNPJ: 03.491.956/0001-21- Rua internacional, n^ 647- Malucelli
CEP 85.825-000- Santa Tereza do Oeste/Pr
FONE:45 99143-1666 / 45 99928-0601
Email: transamericarodeios@hotmail.com

0088

Sub-locaçÕes - Promoções de Eventos em Geral
O Mesmo devera estar montado 48 horas

antes do evento para liberação do corpo de
bombeiro, bem como ter a ART ou RRT
apresentada também
dentro deste prazo.
Praticavel para resalto de palco, com
minimo de 30 cm, sendo 02 metros de

largura por 12 metros de comprimento.
Material

altamente

resistente

com

sustentação em aço galvanizado ou
aluminio. Chapas navais em perfeito estado

unid.

01

unid.

06

de uso.

Sonorização de grande porte (publico
estimado de 10 mil pessoas) local aberto,
sendo P.A. sistema de som de linha de frente

com no mínimo 16 caixas line aray com
falantes mínimos de 15 polegadas, e 16
caixas sub grave, sendo falantes mínimos de
18 polegadas.
Sistema operacional sendo mesa de no
mínimo 56 canais digitais, tendo como
referencia PM5D, DIGICOSD, SQ7 para
mesma quantidade de vias de multi-cabo e
periférico para sustentação dos mesmos,tão
qual grid em alumínio.
Sistema de sonorização de palco com
console de 56 canais tendo como referencia

PM5D, DIGICO SC7.

MONITOR: Console 56 canais e 32 Outputs
Alien Heath DLive, 507, Yamaha PM5D RH /
DIGICO SD 8, Vi 3000 com 24 outputs

analógicos

SOMENTE

ACEITAMOS

AS

CONSOLES ACIMA CITADAS 04 microfones

wireless UR4 ou SLX 04 Sistemas de In Ear
PSM

900

ou

Seenheiser

EW

300

(Obrigatório) 01 Sistema Power Play com
cabos e ligação em Stereo (Obrigatório) 02
Monitores SM 400, bem como cabeamento

e microfone necessários para sustentação
instrumental e vocal. 01 Sistema de Side Fill

Duplo 16 Pedestais 04 garras LP. Type your
text Backline; 01 amplificador de baixo
Ampeg, Hartke, Tracy EIliot, S\A/R. 01 Bateria
completa com 5 estantes de pratos DW,
Yamaha, PearI Medidas da bateria. Tons 10,

12, 14 e 16 polegadas, Bumbo 22" 01
Maquina de Hi Hat, bem como toda sua

microfonação.

Sistema

de

iluminação

contendo 28 beam 200, 7R, 26 par led RGB,
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Sub-locações - Promoções de Eventos em Geral
04 elipsoidal, 08 atomic, 05 mini brut, 01
console wing malinght, 02 ventiladores, 01
painel digital de tamanho mínimo 5X3 com
resolução compatível a P06, 02 varas de

lâmpadas par foco. 12 praticáveis tamanho
mínimo 1.20X2.00.

OBS: Obedecer na Integra o rider técnico
do artista.

Sonorização de MÉDIO porte (publico
estimado de 1 mil pessoas) local aberto,
sendo P.A. sistema de som de linha de frente

com no mínimo 08 caixas line aray com
falantes mínimos de 15 polegadas, e 12
caixas sub grave,sendo falantes mínimos de
18 polegadas.
Sistema operacional sendo mesa de no

mínimo 36 canais digitais,tendo para mesma
quantidade

de

vias

de

multi-cabo

e

periférico para sustentação dos mesmos,tão
qual grid em alumínio de tamanho mínimo
de 12X8

Sistema de sonorização de palco com

und

06

console de 36 canais.

MONITOR: Conforme necessidade do artista

de porte médio, ou coral.

01 Sistema Power Play com cabos e ligação
em Stereo (Obrigatório). 01 Sistema de Side
Fill. Sistema de iluminação contendo 08

movie beam 200, 16 par led RGB, 04
elipsoidal, 02 mini brut,01 fog 2000
OBS: Obedecer na integra o rider técnico do
artista.

LOCAÇAO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE NO
TAMANHO DE 10X10 METROS

Tenda Piramidai 10x10 profissional

* Estrutura em ferro galvanizado
6.

unid.

40

1.600,00

64000,00

* Lona anti chamas

* Fácil montagem
* Altura pé direito 5,00mt
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* Estrutura em ferro 40x40 galvanizado, com
afixador de sustentação nos seus pés, com
cobertura em lona branca anti-chamas night
day, com base em estrutura metálica

constituída e composta de calhas inteiriças
laterais para captação e escoamento de água
e abertura superior com protetor triangular
tipo chapéu para evasão de ar quente, com
spot de iluminação e uma tomada de energia
de voltagem bivolt e lâmpada fluorescente
inclusa.

LOCAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO,
ESTRUTURA METÁLICA PARA SEGURANÇA
MEDINDO 2,00 DE COMPRIMENTO X 1,00 DE
25,00

ALTURA METROS CADA PEÇA,com encaixe e
metros

devidamente

instalado

no

local a

12.500,00

500

ser

indicado.

LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM NO TAMANHO DE
5X10 COBERTO E FECHADO com no mínimo:

- 4 pontos de luz;

- 6 pontos de ac 110 e 127v
- Piso Deck:

- Com 3 espelhos grandes;
- 7 araras;

15.950,00
unid.

15.950,00

01

- 3 mesas;

-15 cadeiras;

- Climatização.

Incluídos no custo as despesas com
transporte e instalação dos

materiais.

VÁLIDA DE 01A 06 DIAS COM MONTAGEM E
DESMONTAGEM E ART INCLUSA.

LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM NO TAMANHO DE
5X5 COBERTO E FECHADO

CONTENDO:

7.900,00
unid.
- 03 PONTOS DE LUZ

15.800,00

02

- 03 PONTOS DE AC 110 E 127V
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- PISO DECK

- COM 2 ESPELHOS

- 02 ARARAS

- 02 MESAS

- 08 CADEIRAS

INCLUSO DESPESAS COM TRANSPORTE E

INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. LOCAÇÃO
VÁLIDA DE 01A 06 DIAS COM MONTAGEM E
DESMONTAGEM E ART INCLUSA.

r\-

BANHEIROS

QUÍMICOS

(PORTADORES

MODELO

DE

PNE

NECESSIDADES

ESPECIAIS).
EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO COM

MEDIDAS MÍNIMAS DE 2,40M DE ALTURA
1,60M

DE

LARGURA

E

1,60M

DE

COMPRIMENTO CONTENDO NO MÍNIMO,
VASO SANITÁRIO, CAIXA DE DEJETOS,
MICTÓRIO, SUPORTE
PARA
PAPEL

HIGIÊNICO, IDENTIFICAÇÃO DE MASCULINO
E

FEMININO,

PISO

ANTIDERRAPANTE,

GRADES DE VENTILAÇÃO DE AR, LUZ
INTERNA,

TETO

TRANSLÚCIDO

PARA

ABSORÇÃO DE LUZ EXTERNA, TRINCO,
PORTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO,
10.

PISO

REBAIXADO

(SENDO

ANTIDERRAPANTE), CORRIMÃO INTERNO E
8.280,00

APOIO. DEVERÁ SER EFETUADA A LIMPEZA
NO MÁXIMO A CADA 04 HORAS. INCLUÍDOS
1.380,00

NO CUSTO.

AS

DESPESAS

COM

TRANSPORTE

E

INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, BEM

unid

COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE

TODA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS.
COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO
»EM EVENTOS DE ATÉ 02(DOIS) DIAS DE
DURAÇÃO, SERÁ CONSIDERADO PARA
PAGAMENTO Ol(UMA) DIÁRIA.
BANHEIRO químico EM FIBRA DE VIDRO OU

POLIETILENO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE
11.

2,20 M DE ALTURA 1,60M DE LARGURA E

18.600,00
620,00

1,60M DE COMPRIMENTO CONTENDO NO
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Sub-locações - Promoções de Eventos em Geral
MÍNIMO, VASO SANITÁRIO. CAIXA DE
DEJETOS, MiaÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL
HIGIÊNICO, IDENTIFICAÇÃO DE MASCULINO
E

FEMININO,

PISO

ANTIDERRAPANTE,

GRADES DE VENTILAÇÃO DE AR, LUZ
INTERNA,

TETO

TRANSLÚCIDO

PARA

ABSORÇÃO DE LUZ EXTERNA, TRINCO,
PORTA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO,
PISO

REBAIXADO

unid

30

unid.

03

(SENDO

ANTIDERRAPANTE), CORRIMÃO INTERNO E
APOIO. DEVERÁ SER EFETUADA A LIMPEZA
NO MÁXIMO A CADA 04 HORAS. INCLUÍDOS
NO CUSTO.

AS

DESPESAS

COM

TRANSPORTE

E

INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, BEM
COMO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

DURANTE

TODA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS.
COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO

♦EM EVENTOS DE ATÉ 02(DOIS) DIAS DE
DURAÇÃO, SERÁ CONSIDERADO PARA
PAGAMENTO Ol(UMA) DIÁRIA.
LOCAÇÃO DE 01 GERADOR 260 KVA GERADOR DE ENERGIA 260 KVA, CHAVE

REVERSORA AUTOMÁTICA NÃO PODENDO
HAVER

TEMPO

ACIONAMENTO

DE

EM

ESPERA

CASO

DE

PARA

FALTA

DE

ENERGIA, CHAVE GERAL DE 800 AMPERES,

CARENAGEM SILENCIOSA 80 DBS (GERADOR
12.

SILENCIADO), 4 UNIDADES DE CABOS COM

21.100,00
63.300,00

20 MTS NO MÍNIMO E COM 01 OPERADOR,
FUNCIONAMENTO DE 12 HORAS POR DIA
DESPESAS OPERACIONAIS DE TRANSPORTE E

COMBUSTÍVEL

POR

CONTA

DA

PROPONENTE. LOCAÇÃO PARA 06 DIAS COM
ART INCLUSA.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
ILUMINAÇÃO PELO PERÍODO DE 02 DIAS.
EQUIPAMENTOS EXIGIDOS:
serv.

13.

03

- TRELIÇA PARA GRID DE ILUMINAÇÃO EM
ALUMÍNIO Q30 LINHA PESADA, COM O
MÍNIMO 72(SETENTA E DOIS) METROS, COM
ALTURA

E

LOCAL

DE

ACORDO

COM

A
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DEFINIÇÃO

DA

EQUIPE

TÉCNICA

DO

DEPARTAMENTO DE CULTURA;
- FECHAMENTO PARA O GRID FUNDO E
LATERAIS EM TECIDO OU SOM BRITE PRETO.

- 6(SEIS) MOVING BEAN 200.

- 20(VINTE)CANHÕES
- 08 MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS
- PAR LED 64 RGBW 3W.

-2(DUAS) MÁQUINAS DE FUMAÇA 1500W.
- MESA DIGITAL - 4(QUATR0) MINI BURT

COM 4(QUATR0)LÂMPADAS.
- 8(0IT0) ELIPSOIDAIS MÍNIMO 250W.

- 12{D0ZE)LÂMPADAS PAR 64.
- 2(D0IS) DIMMER 12(D0ZE)CANAIS.
- 2(D0IS) PO POWER
- TODO CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA

ILUMINAÇÃO.
- COM CABOS DE AÇO OU CINTA PARA

FIXAÇÃO E ATERRAMENTO INCLUÍDOS NO
CUSTO AS DESPESAS COM TRANSPORTE E

INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, BEM
COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE

TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO. INCLUSO
NO ORÇAMENTO O PERÍODO QUE
ANTECEDE O EVENTO, NECESSÁRIO PARA A
MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E APÓS
EVENTO

PARA

A

DESMONTAGEM

DOS

MESMOS.

LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO
BISTRÔ SEM ENCOSTO NA LATERAL.
MEDIDA APROXIMADAS: 33 CM X 40 CM X
14.

87(LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA).

unid.

50

10,50

525,00

PESO APROX.: 2,00 KG.
CORES: BRANCA OU PRETA.
15.

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, publico
estimado de 100 pessoas, com no mínimo 4
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degraus e 12 metros de extensão. Estrutura unid
em aço galvanizado, tablado em madeira

01

R$12.000,00

R$12.000,00

laminada em perfeitas condições de uso.
Atendendo as normas NPT.

Período de 30 dias.

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no
mínimo 30m de comprimento, mínimo 12
degraus, padrão para sentar, degraus de
16

aproximadamente 70cm de altura, guarda
corpo na frente, atrás e nas laterais,

Unid

2

R$20.000,00

R$ 40.000,00

Unid

2

R$30.000,00

R$60.000,00

Unid

2

R$60.000,00

R$120.000,00

Unid

2

R$ 5.000,00

R$10.000,00

Unid

2

R$10.000,00

R$ 20.000,00

Unid

2

R$18.000,00

R$36.000,00

M2

2000

conforme normas de segurança exigidas
pelos bombeiros.(Duração da locação de 02
a 06 dias).

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no
mínimo 50m de comprimento, mínimo 12

degraus padrão para sentar, degraus de
17

aproximadamente 70 cm de altura, guarda
corpo na frente, atrás e nas laterais,

conforme normas de segurança exigidas
pelos bombeiros.(Duração da locação de 02
a 06 dias).

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no

18

mínimo lOOm de comprimento, mínimo 12
degraus padrão para sentar, degraus de
aproximadamente 70cm de altura, guarda
corpo na frente, atrás e nas laterais,

conforme normas de segurança exigidas
pelos bombeiros.(Duração da locação de 02
a 06 dias).

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no
mínimo 30m de comprimento, mínimo 3
19

degraus padrão para sentar, degraus de
aproximadamente 70cm de altura, guarda
corpo na frente, atrás e nas laterais,

conforme normas de segurança exigidas
pelos bombeiros.(Duração da locação de 02
a 06 dias).

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no

20

mínimo 30m de comprimento, mínimo 06
degraus padrão para sentar, degraus de
aproximadamente 70cm de aitura, guarda
corpo na frente, atrás e nas laterais,
conforme normas de segurança exigidas
pelos bombeiros.(Duração da locação de 02
a 06 dias).

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, com no
mínimo 30m de comprimento, mínimo 09
21

degraus padrão para sentar, degraus de
aproximadamente 70cm de altura, guarda
corpo na frente, atrás e nas laterais,
conforme normas de segurança exigidas
pelos bombeiros.(Duração da locação de 02
a 06 dias).

22

Locação de stand básico, com divisórias,
estrutura de alumínio, divisória em chapa'TS"

64,00

128.000,00
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dupla face branca, altura de 2,20 metros,com
spot de Iluminação a cada 3 metros,com uma
tomada de energia de voltagem bivolt e
lâmpada fluorescente inclusa, com testeira

padrão em alumínio de identificação de 1,00 x
0,50 metros com comunicação visual aplicada
em adesivo impresso com fonte arial preta
tamanho de no mínimo 15 centímetros de

altura, forração interna no piso em carpe na
cor cinza, com provador de varal em cada
stand

em

devidamente

ferro

oval

com

cortinas

instalados,

com

cortina

devidamente afixada para fechar o stand na
parte aberta, frente ao público em tecido
escuro que não possibilite a visão dos
transeuntes, e passarela em carpe na cor
vermelha, devidamente afixado com fita

dupla face na frente dos stands.
23

Locação de tenda piramidal aberta, medindo

Unid

30

750,00

22.500,00

M2

1000

54,00

54.000,00

M

400

30,00

12.000,00

06

2.500,00

15.000,00

6,00 X 6,00 metros,com 2,70 metros de altura

com afixador de sustentação nos seus pés,
com cobertura em lona branca anti-chamas

night day, com base em estrutura metálica

constituída e composta de calhas inteiriças
laterais para captação e escoamento de água
e abertura superior com protetor triangular
tipo chapéu para evasão de ar quente, com
spot de iluminação e uma tomada de energia
de voltagem bivolt e lâmpada fluorescente
inclusa.

24

Locação de tablado em

madeira deck,

nivelado

25

Locação de tapume de isolamento em lata,

medindo 1,00 x 2,00 metros para serem

26

usados nos eventos e devidamente instalados.

linear

Grupo Gerador de no mínimo 260kva, Stand

Diária

By.

R$ 895.855,00
Total Estimado:
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VALOR TOTAL: R$ 895.855,00.
VALIDADE DA PROPOSTA:60 DIAS.

DATA:25/05/2022.
PRAZO PARA DEVOLVER O ORÇAMENTO:25/05/2022.

Santa Tereza do Oeste, 25 de Maio de 2022

JD MIRANDA

DlgitallysignedbyJD

RODEIO SHOW
MIRANDA RODEIO SHOW
. -rr^A
LTDA:03491 956000121
LTDA:0349195600 Date:2022.05.25 12:31:46
0121

-03'00'

JUVENIL DONIZETE MIRANDA
CPF 662.087.509-20
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Licitação - Planalto PR
De:

Transamerica Rodeios <Transamericarodeios@hotmail.com>

Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

quarta-feira, 25 de maio de 2022 12:35
licitacao@planalto.pr.gov.br
ORÇAMENTO ESTRUTURAS
Orçamento Municipio de Planalto..pdf

Boa Tarde

Segue orçamento solicitado
Fico a disposição

janiele Sehn
TRANSAMERICA RODEIOS

O melhor de estruturas para seu evento!!
Contato:045 99143-1666

0098

Sonorização,Iluminação,Palco,Painel de Led e Gerador.

PROPOSTA DE PREÇOS
AC PREFEITURA DE PLANALTO-PR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O
FORNECIMENTO SOB FORMA DE LOCAÇÃO TEMPORÁRIA, MONTAGEM,
DESMONTAGEM E INSTALAÇÕES DE BANHEIROS QUÍMICOS, STANDS,
TENDAS, TABLADOS, TAPUMES, GRADES DE ISOLAMENTO, PALCOS,

GERADORES, ARQUIBANCADAS MÓVEIS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO
DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR:

Item

Especificação

Unid.

Quant

Preço

Preço

Unit

Total

Palco profissional para show,
tamanho 10 metros de iargura por
14
metros
de
comprimento,
plataforma
e
cobertura, sendo
plataforma naval com altura mínima
de 1 metro e 20 cm referente ao solo,
escada de acesso lateral e proteção

conforme

NPT de segurança. A

cobertura devera ser em alumínio

Q30 linha pesada, com braços de
sustentação de P.A., lona vinilica KP

^

1000, tencionamento com cabos de
aço ou cinta conforme a necessidade,
altura final de 9,00m (nove metros).
Sendo obrigatório a montadora
disponibilizar de caixas de peso ou
mestres de sustentação, bem como
ponta

de

18.500,00 |111.000,00

eixo.

Aterramento com laudo de medição e
demais aparatos conforme NPT
vigente.
O Mesmo devera estar montado 48

horas antes do evento para liberação|
Rua Willy Carlos Trentini N"390 Parque Industrial III
CNPJ:06.011.587/0001-10(45)3254-1617-99982-3880
Marechal Cândido Rondou- PR
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Sonorização,Iluminação,Palco,Painel de Led e Gerador.
do corpo de bombeiro, bem como ter
a ART ou RRT apresentada também
dentro deste prazo.
Palco profissional para show,
tamanho 05 metros de largura por

10

metros

de

comprimento,

plataforma e cobertura, sendo
plataforma naval com altura minima
de 1 metro e 20 cm referente ao solo,

escada de acesso lateral, com carpe
na cor cinza devidamente afixado e

proteção
conforme
NPT
de
segurança. A cobertura devera ser

em alumínio Q30 linha pesada, com
braços de sustentação de P.A., lona
vinilica KP 1000, tencionamento com
cabos de aço ou cinta conforme a Unid
necessidade. Sendo obrigatório a
montadora disponibilizar de caixas de
peso ou mestres de sustentação,
bem
como
ponta
de
eixo.
Aterramento com laudo de medição e
demais aparatos conforme NPT
vigente.

10.000,00 60.000,00

O Mesmo devera estar montado 48

horas antes do evento para liberação
do corpo de bombeiro, bem como ter
a ART ou RRT apresentada também

dentro deste prazo.
Praticavel para resalto de palco,
com minimo de 30 cm, sendo 02
metros de largura por 12 metros de
comprimento. Material altamente

11,000,00 11.000,00
11.

resistente com sustentação em aço
galvanizado ou alumínio. Chapas
navais em perfeito estado de uso.

Sonorização de grande porte
(publico estimado de 10 mil pessoas)
local aberto, sendo P.A. sistema de

..

som de linha de frente com no mínimo ^

22.000,00
22.

16 caixas line aray com falantes!
Rua Willy Carlos Trentini N"390 Parque Industria III
CNPJ:06.011.587/000I-10(45)3254-1617-99982-3880
Marechal Cândido Rondon- PR

0100

Sonorização,Iluminação,Palco,Painel de Led e Gerador,

mínimos de 15 polegadas, e 16 caixas|

^

sub grave, sendo falantes mínimos de
18 polegadas.
Sistema operacional sendo mesa de
no mínimo 56 canais digitais, tendo
como referencia PM5D, DIGICOSD,
SQ7 para mesma quantidade de vias
de multi-cabo e periférico para
sustentação dos mesmos, tão qual
grid em alumínio.

Sistema de sonorização de palco com
console de 56 canais tendo como

referencia PM5D, DIGICO SC7.
MONITOR: Console 56 canais e 32

Outputs Alien Heath DLIve, SQ 7,
Yamaha PM5D RH / DIGICO SD 8, Vi

3000 com 24 outputs analógicos
SOMENTE

ACEITAMOS

AS

CONSOLES ACIMA CITADAS 04
microfones wireless UR4 ou SLX 04
Sistemas de In Ear PSM 900 ou

Seenheiser EW 300 (Obrigatório) 01
Sistema Power Play com cabos e
ligação em Stereo (Obrigatório) 02
Monitores

SM

400,

bem

como

cabeamento e microfone necessários

para sustentação instrumental e vocal.

01 Sistema de Side Fill Duplo 16
Pedestais 04 garras LP. Type your
text Backline: 01 amplificador de baixo
Ampeg, Hartke, Tracy EIliot, SWR. 01
Bateria completa com 5 estantes de
pratos DW, Yamaha, PearI Medidas
da bateria, Tons 10, 12, 14 e 16

polegadas. Bumbo 22" 01 Maquina de
Hi

Hat,

bem

como

toda

sua

microfonação. Sistema de iluminação
contendo 28 beam 200, 7R, 26 par led
RGB, 04 elipsoidal, 08 atomic, 05 mini
brut, 01 console wing malinght, 02
ventiladores, 01 painel digital de
tamanho mínimo 5X3 com resolução
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compatível a P06, 02 varas de
lâmpadas par foco. 12 praticáveis
tamanho mínimo 1.20X2.00.

OBS: Obedecer na integra o rider
técnico do artista.

Sonorização de MÉDIO
porte
(publico estimado de 1 mil pessoas)
local aberto, sendo P.A. sistema de
som de linha de frente com no mínimo

08 caixas líne aray com falantes
mínimos de 15 polegadas, e 12 caixas
sub grave, sendo falantes mínimos de
18 polegadas.
Sistema operacional sendo mesa de
no mínimo 36 canais digitais, tendo
para mesma quantidade de vias de
multi-cabo
e
periférico
para
sustentação dos mesmos, tão qual
grid em alumínio de tamanho mínimo

.

9.000,00

54.000,00

de^2X8

Sistema de sonorização de palco com
console de 36 canais.

MONITOR; Conforme necessidade do

artista de porte médio, ou coral.
01 Sistema Power Play com cabos e
ligação em Stereo (Obrigatório). 01
Sistema

de

Side

Fill.

Sistema

de

iluminação contendo 08 movie beam
200, 16 par led RGB, 04 elipsoidal, 02
mini brut, 01 fog 2000
OBS: Obedecer na integra o rider
técnico do artista.

LOCAÇÃO

DE

TENDA

TIPO

PIRÂMiDE NO TAMANHO DE 10X10
METROS

Tenda Piramidal 10x10 profissional

1.700,0

68.000,00

Estrutura em ferro galvanizado
Lona anti chamas

Fácil montagem
Rua Willy Carlos Trentini N"390 Parque Industrial III
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* Altura pé direito 5,00mt
*

Estrutura

em

ferro

40x40

galvanizado,
com
afixador
de
sustentação nos seus pés, com
cobertura em lona branca anti-chamas

nighí day, com base em estrutura
metálica constituída e composta de
calhas
inteiriças
laterais
para
captação e escoamento de água e
abertura
superior com
protetor
triangular tipo chapéu para evasão de
ar quente, com spot de iluminação e
uma tomada de energia de voltagem

bivolt e lâmpada fluorescente inclusa.
LOCAÇAO

DE

GRADE

CONTENÇÃO,
METÁLICA PARA

DE

ESTRUTURA
SEGURANÇA

MEDINDO 2,00 DE COMPRIMENTO
X 1,00 DE ALTURA METROS CADA

;
22,00

11.000,00

PEÇA, com encaixe e devidamente

instalado no local a ser indicado.
LOCAÇAO

DE

1

CAMARIM

NO

TAMANHO DE 5X10 COBERTO E
FECHADO com no mínimo:

- 4 pontos de luz;
- 6 pontos de ac 110 e 127v
- Piso Deck:

- Com 3 espelhos grandes;
- 7 araras;

-3 mesas;
-15 cadeiras;

unid.

01

18.000,00

18.000,00

- Climatização.
Incluídos no custo as despesas com
transporte e instalação dos materiais.
VÁLIDA DE 01 A 06 DIAS COM
MONTAGEM E DESMONTAGEM E

ART INCLUSA.
LOCAÇAO

DE

1

CAMARIM

NO

TAMANHO

DE 5X5 COBERTO

E

FECHADO

..

..

7.i 00,00
7.8

15.600,00

CONTENDO:

-03 PONTOS DE LUZ

^

|
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- 03 PONTOS DE AC 110 E 127V
-PISO DECK
-COM 2 ESPELHOS
- 02 ARARAS
-02 MESAS
-08 CADEIRAS

INCLUSO

DESPESAS

COM

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS
MATERIAIS. LOCAÇÃO VÁLIDA DE
01 A 06 DIAS COM MONTAGEM E

DESMONTAGEM E ART INCLUSA.
BANHEIROS QUÍMICOS MODELO
PNE
(PORTADORES
DE
NECESSIDADES ESPECIAIS).
EM

FIBRA

DE

POLIETILENO

VIDRO

COM

OU

MEDIDAS

MÍNIMAS DE 2,40M DE ALTURA
1,60M DE LARGURA E 1,60M DE
COMPRIMENTO

CONTENDO

NO

MÍNIMO, VASO SANITÁRIO, CAIXA
,DE
DEJETOS,
MICTÓRIO,
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO,
IDENTIFICAÇÃO DE MASCULINO E
FEMININO,

PISO

ANTÍDERRAPANTE,

GRADES

DE

VENTILAÇÃO DE AR, LUZ INTERNA,
TETO

TRANSLÚCIDO

PARA

ABSORÇÃO DE LUZ EXTERNA,
TRINCO,

PORTA

COM

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PISO
REBAIXADO

(SENDO unid

ANTÍDERRAPANTE),

CORRIMÃO

INTERNO E APOIO. DEVERÁ SER
EFETUADA A LIMPEZA NO MÁXIMO
A CADA 04 HORAS. INCLUÍDOS NO
CUSTO.

AS DESPESAS COM TRANSPORTE

E

INSTALAÇÃO

EQUIPAMENTOS,

BEM

DOS
COMO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE

TODA

A

REALIZAÇÃO

DOS

EVENTOS.

Rua Willy Carlos Trentini
Parque Industrial III
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COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO

*EM EVENTOS DE ATÉ 02(DOIS)
DIAS
DE
DURAÇÃO, SERÁ
CONSIDERADO PARA PAGAMENTO

01(UMA) DIÁRIA.
BANHEIRO químico EM FIBRA DE

VIDRO

OU

POLIETILENO

COM

MEDIDAS MÍNIMAS DE 2,20 M DE
ALTURA 1,60M
1,60M

DE LARGURA E

DE

CONTENDO

COMPRIMENTO

NO

MÍNIMO, VASO

SANITÁRIO, CAIXA DE DEJETOS,
MICTÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL

HIGIÊNICO, IDENTIFICAÇÃO

DE

MASCULINO E FEMININO, PISO
ANTIDERRAPANTE, GRADES DE

VENTILAÇÃO DE AR, LUZ INTERNA,
TETO

TRANSLÚCIDO

PARA

ABSORÇÃO DE LUZ EXTERNA,
TRINCO,

PORTA

COM

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PISO
REBAIXADO
(SENDO
ANTIDERRAPANTE),
CORRIMÃO

600,00

INTERNO E APOIO. DEVERÁ SER
EFETUADA A LIMPEZA NO MÁXIMO unid
A CADA 04 HORAS. INCLUÍDOS NO

30

CUSTO.

AS DESPESAS COM TRANSPORTE

E

INSTALAÇÃO

EQUIPAMENTOS,

DOS

BEM

COMO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE
TODA
A
REALIZAÇÃO
DOS
EVENTOS.

COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO

*EM EVENTOS DE ATÉ 02(DOIS)
DIAS
DE
DURAÇÃO, SERÁ
CONSIDERADO PARA PAGAMENTO

01(UMA) DIÁRIA.
LOCAÇAO DE 01 GERADOR 260
KVA - GERADOR DE ENERGIA 260
KVA,

CHAVE

AUTOMÁTICA

..

._

REVERSORA

NÃO

PODENDO|

^
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HAVER TEMPO DE ESPERA PARA
ACIONAMENTO
EM
CASO
DE

FALTA
GERAL

DE
ENERGIA, CHAVE
DE
800
AMPERES,

CARENAGEM SILENCIOSA 80 DBS

(GERADOR

SILENCIADO),

4

UNIDADES DE CABOS COM 20 MTS

NO MÍNIMO E COM 01 OPERADOR,
FUNCIONAMENTO DE 12 HORAS

POR

DIA

DESPESAS

OPERACIONAIS DE TRANSPORTE

E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA

PROPONENTE. LOCAÇÃO PARA 06
DIAS COM ART INCLUSA.

LOCAÇAO

PARA

DE

EQUIPAMENTOS

ILUMINAÇÃO

PELO

PERÍODO DE 02 DIAS.
EQUIPAMENTOS EXIGIDOS:

-

TRELIÇA

PARA

GRID

DE

ILUMINAÇÃO EM ALUMÍNIO Q30
LINHA PESADA, COM O MÍNIMO
72(SETENTA E DOIS) METROS,
COM

ALTURA

E

LOCAL

DE

ACORDO COM A DEFINIÇÃO DA
EQUIPE
TÉCNICA
DO
DEPARTAMENTO DE CULTURA;
- FECHAMENTO PARA O GRID
FUNDO E LATERAIS EM TECIDO
OU SOMBRITE PRETO.

6.500,00

19.500

- 6(SEIS) MOVING BEAN 200.

-20(VINTE) CANHÕES
- 08 MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS
- PAR LED 64 RGBW 3W.

-2(DUAS) MÁQUINAS DE FUMAÇA
1500W.

- MESA DIGITAL - 4(QUATR0) MINI
BURT COM 4(QUATR0) LÂMPADAS.
- 8(0IT0) ELIPSOIDAiS MÍNIMO
250W.

- 12(D0ZE) LÂMPADAS PAR 64.
- 2(D0IS) DIMMER 12(D0ZE)

CANAIS.

^

^
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- 2{D0IS) PO POWER
TODO

CABEAMENTO

NECESSÁRIO PARA ILUMINAÇÃO.
- COM CABOS DE AÇO OU CINTA

PARA FIXAÇÃO E ATERRAMENTO
INCLUÍDOS

NO

CUSTO

AS

DESPESAS COM TRANSPORTE E

INSTALAÇÃO

DOS

EQUIPAMENTOS,

BEM

COMO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE

TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO.
INCLUSO
PERÍODO

NO ORÇAMENTO
QUE ANTECEDE

O
O

EVENTO, NECESSÁRIO PARA A
MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS

E

APÓS

EVENTO

PARA

A

DESMONTAGEM DOS MESMOS.

LOCAÇAO

DE

CADEIRAS

DE

PLÁSTICO BISTRÔ SEM ENCOSTO
NA LATERAL.

MEDIDA APROXIMADAS: 33 CM X

40 CM
X
87 (LARGURA
PROFUNDIDADE X ALTURA).

X

10,00

500,00

PESO APROX.: 2,00 KG.
CORES: BRANCA OU PRETA.

LOCAÇAO DE ARQUIBANCADA,
publico estimado de 100 pessoas,
com no mínimo 4 degraus e 12 metros
de extensão. Estrutura em aço
galvanizado, tablado em madeira
laminada em perfeitas condições de
uso. Atendendo as normas NPT.
Período de 30 dias.

LOCAÇAO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 12 degraus, padrão para
sentar, degraus de aproximadamente
70cm de altura, guarda corpo na
Rua Willy Carlos Trentini N"390 Parque Industria! III
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frente, atrás e nas laterais, conforme

normas de segurança exigidas pelos
bombeiros. (Duração da locação de
02 a 06 dias).

LOCAÇAO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 50m de comprimento,
mínimo 12 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente
70 cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme

normas de segurança exigidas pelos
bombeiros. (Duração da locação de
02 a 06 dias).

LOCAÇAO
com

no

DE

ARQUIBANCADA,

mínimo

lOOm

de

comprimento, mínimo 12 degraus
padrão para sentar, degraus de
aproximadamente 70cm de altura,
guarda corpo na frente, atrás e nas
laterais,

conforme

normas

de

segurança exigidas pelos bombeiros.
(Duração da locação de 02 a 06 dias).
LOCAÇAO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 3 degraus padrão para sentar,
degraus de aproximadamente 70cm
de altura, guarda corpo na frente,
atrás e nas laterais, conforme normas

de
segurança
exigidas
pelos
bombeiros. (Duração da locação de
02 a 06 dias).
LOCAÇAO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 06 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente
70cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos

bombeiros. (Duração da locação de
02 a 06 dias).
LOCAÇAO DE

ARQUIBANCADA.

Rua Willy Carlos Trentini N"390 Parque Industrial III
CNPJ:06.0n.587/0001-10(45)3254-1617-99982-3880
Marechal Cândido Rondon- PR

0108

Sonorização,Iluminação,Palco,Painel de Led e Gerador.
com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 09 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente
70cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos

bombeiros. (Duração da locação de
02 a 06 dias).
Locação de stand
divisórias, estrutura

básico, com
de alumínio,

2000

70,00

140.000,00

800,00

24.000,00

divisória em chapa "TS" dupla face
branca, altura de 2,20 metros, com
spot de iluminação a cada 3 metros,
com uma tomada de energia de
voltagem bivolt e lâmpada fluorescente

inclusa, com testeira padrão em
alumínio de identificação de 1,00 x
0,50 metros com comunicação visual
aplicada em adesivo impresso com
fonte arial preta tamanho de no mínimo

15 centímetros de altura, forraçâo
interna no piso em carpe na cor cinza,
com provador de varal em cada stand
em
ferro
oval
com
cortinas
devidamente instalados, com cortina

devidamente afixada para fechar o
stand na parte aberta, frente ao público
em tecido escuro que não possibilite a
visão dos transeuntes, e passarela em
carpe na cor vermelha, devidamente

afixado com fita dupla face na frente

dos stands.
Locação de tenda piramidal aberta, L
medindo 6,00 x 6,00 metros, com 2,70
metros

de

altura

sustentação

nos

com

seus

afixador de

pés,

com

cobertura em lona branca anti-chamas

night day, com base em estrutura

metálica constituída e composta de
calhas inteiriças laterais para captação
e escoamento de água e abertura
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superior com protetor triangular tipo
chapéu para evasão de ar quente, com
spot de iluminação e uma tomada de
energia de voltagem bivolt e lâmpada

fluorescente inclusa.
Locação de tablado em madeira deck,

1000

60,00

60.000,00

"400

28,00

11.200,00

06

3.000,00

18.000,00

nivelado
Locação de tapume de isolamento em
lata, medindo 1,00 x 2,00 metros para
serem

usados

nos

eventos

linear

e

devidamente instalados.
Grupo Gerador de no mínimo 260kva,
Diária

Stand By.
Total Estimado:
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JD MIRANDA RODEIO SHOW LTDA CNPJ: 03.491.956/0001-21
ORÇAMENTO
RAZÃO SOCIAL: JD MIRANDA RODEIO SHOW LTDA

CNPJ:|03.491.956/00Q1-21

E-MAIL: transamericarodGios@ hotmail.com

ENDEREÇO: RUA INTERNACIONAL,647

COMPLEMENTO:

BAIRRO: Malucelli

TELEFONE: 045 99143-1666 045 99928-0601
CIDADE; Santa Tereza do Oeste - Pr

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PELO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE -PR.

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CORRIDOS AROS A SOLICÍTACAO

PRAZO PAGAMENTO: ATE 15 DIAS APOS ENTREGA DEFINITIVA DO SERVIÇO
VALIDADE DA PROPOSTA: 12 MESES

V. UNIT

V. TOTAL

TOCAÇAO DE ARQUIBANCADA COM NO MÍNIMO 30M DE COMPRIMENTO, MÍNIMO 12

\ - DEGRAUS PADRÃO PARA SENTAR, DEGRAUS DE APROXIMADAMENTE 70CM DE ALTURA, S
GUARDA CORPO NA FRENTE, ATRÁS E NAS LATERAIS, CONFORME NORMAS DE iü
SEGURANÇA EXIGIDAS PELOS BOMBEIROS.
^

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM NO MÍNIMO SOM DE COMPRIMENTO, MÍNIMO 12

DEGRAUS PADRÃO PARA SENTAR, DEGRAUS DE APROXIMADAMENTE 70CM DE ALTURA, S
GUARDA CORPO NA FRENTE, ATRÁS E NAS LATERAIS, CONFORME NORMAS DE

SEGURANÇA EXIGIDAS PELOS BOMBEIROS,

^

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM NO MÍNIMO 100M DE COMPRIMENTO, MÍNIMO 12

DEGRAUS PADRÃO PARA SENTAR. DEGRAUS DE APROXIMADAMENTE 70CM DE ALTURA, S
GUARDA CORPO NA FRENTE, ATRÁS E NAS LATERAIS, CONFORME NORMAS DE lü

SEGURANÇA EXIGIDAS PELOS BOMBEIROS.

^

0112

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM NO MÍNIMO 30M DE COMPRIMENTO, MÍNIMO 03

íjx

DEGRAUS PADRÃO PARA SENTAR. DEGRAUS DE APROXIMADAMENTE 70CM DE ALTURA. § ^

^ ^ GUARDA CORPO NA FRENTE. ATRÁS E NAS LATERAIS, CONFORME NORMAS DE lÜ "
SEGURANÇA EXIGIDAS PELOS BOMBEIROS.

^

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM NO MÍNIMO 30M DE COMPRIMENTO, MÍNIMO 06

DEGRAUS PADRÃO PARA SENTAR, DEGRAUS DE APROXIMADAMENTE 70CM DE ALTURA, S ^
GUARDA CORPO NA FRENTE, ATRÁS E NAS LATERAIS. CONFORME NORMAS DE íü "
SEGURANÇA EXIGIDAS PELOS BOMBEIROS.
^

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM NO MÍNIMO 30M DE COMPRIMENTO. MÍNIMO 09

DEGRAUS PADRÃO PARA SENTAR. DEGRAUS DE APROXIMADAMENTE 70CM DE ALTURA, § ^
^ J GUARDA CORPO NA FRENTE. ATRÁS E NAS LATERAIS, CONFORME NORMAS DE lü ^
SEGURANÇA EXIGIDAS PELOS BOMBEIROS.

^

TOTAL

JD MIRANDA

DigltallyslgnedbyJD
MIRANDARODEIO

DATA:

19/05/2022

RODEIO SHOW sHow

LTDA'03491956 LTDA;03491956000121
Date: 2022,05.19

0001 21

16:39:08-03'00'

CARIMBO E ASSINATURA

0113

JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS
LTDA

CIMPJ: 09.185.999/0001-65
ROD. BR 277- KM 608- Santa Tereza do Oeste PR

(45)3231-1635
jpreventos(S)hotmaíl.cQm

PROPOSTA DE PREÇOS
EMPRESA: JPR ESTRTURAS PARA EVENTOS LTDA

ENDEREÇO: ROD. BR 277- KM 608.
CNPJ: 09.185.999/00001-65

CIDADE: SANTA TEREZA DO OESTE

ESTADO: PR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O

FORNECIMENTO SOB FORMA DE LOCAÇÃO TEMPORÃRIA, MONTAGEM,
DESMONTAGEM E INSTALAÇÕES DE BANHEIROS QUÍMICOS, STANDS,

TENDAS, TABLADOS, TAPUMES, GRADES DE ISOLAMENTO, PALCOS,'
GERADORES, ARQUIBANCADAS MÓVEIS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO
DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO
município DE PLANALTO-PR;

Item

Especificação

Unid.

Quant

Preço

Preço

Unit

Total

Palco profissional para show,
tamanho 10 metros de largura por
14
metros
de
comprimento,
plataforma e cobertura, sendo
plataforma naval com altura mínima

de 1 metro e 20 cm referente ao solo,
escada de acesso lateral e proteção
conforme NPT de segurança. A
cobertura devera ser em alumínio Q30

linha

pesada,

com

braços

de

sustentação de P.A., lona vinilica KP unid,
1000, tencionamento com cabos de
aço ou cinta conforme a necessidade,

18.500,00 111.000,00

altura final de 9,00m (nove metros).
Sendo

obrigatório

a

montadora

disponibilizar de caixas de peso ou
mestres de sustentação, bem como
ponta

de

eixo.

Aterramento com laudo de medição e
demais

aparatos

conforme

NPT

vigente.
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O Mesmo devera estar montado 48

horas antes do evento para liberação
do corpo de bombeiro, bem como ter
a ART ou RRT apresentada também
dentro deste prazo.

Palco profissional para show,
tamanho 05 metros de largura por
10
metros
de
comprimento,
plataforma e cobertura, sendo
plataforma naval com altura minima
de 1 metro e 20 cm referente ao solo,
escada de acesso lateral, com carpe
na cor cinza devidamente afixado e

proteção
conforme
NPT
de
segurança. A cobertura devera ser em
aluminio Q30 linha pesada, com

braços de sustentação de P.A., lona
vinilica KP 1000, tencionamento com
cabos de aço ou cinta conforme a Unid
necessidade. Sendo obrigatório a
montadora disponibilizar de caixas de
peso ou mestres de sustentação, bem
como
ponta
de
eixo.
Aterramento com laudo de medição e
demais aparatos conforme NPT
vigente.
O Mesmo devera estar montado 48

horas antes do evento para liberação
do corpo de bombeiro, bem como ter
a ART ou RRT apresentada também
dentro deste prazo.

Pratícavel para resalto de palco,
com minimo de 30 cm, sendo 02
metros de largura por 12 metros de
comprimento. Material altamente

resistente com sustentação em aço
galvanizado ou aluminio. Chapas
navais em perfeito estado de uso.

10.000,00 60.000,00
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Sonorização de grande porte
(publico estimado de 10 mil pessoas)
local aberto, sendo P.A. sistema de
som de linha de frente com no mínimo

16 caixas line aray com falantes
mínimos de 15 polegadas, e 16 caixas
sub grave, sendo falantes mínimos de
18 polegadas.
Sistema operacional sendo mesa de
no mínimo 56 canais digitais, tendo
como referencia PM5D, DIGICOSD,
SQ7 para mesma quantidade de vias
de multi-cabo e periférico para
sustentação dos mesmos, tão qual grid
em alumínio.

Sistema de sonorização de palco com
console de 56 canais tendo como

referencia PM5D, DIGICO SC7.
MONITOR: Console 56 canais e 32

Outputs Alien Heath DLive, SQ 7,
Yamaha PM5D RH / DIGICO SD 8, Vi
3000 com 24 outputs analógicos unid.
SOMENTE
ACEITAMOS
CONSOLES ACIMA CITADAS
microfones wireless UR4 ou SLX
Sistemas de In Ear PSM 900

AS
04
04
ou

Seenheiser EW 300 (Obrigatório) 01
Sistema Power Play com cabos e
ligação em Stereo (Obrigatório) 02
Monitores

SM

400,

bem

como

cabeamento e microfone necessários

para sustentação instrumental e vocal.
01 Sistema de Side Fill Duplo 16
Pedestais 04 garras LP. Type your text
Backline: 01 amplificador de baixo
Ampeg, Hartke, Tracy EIliot, SWR. 01
Bateria completa com 5 estantes de
pratos DW,Yamaha, PearI Medidas da
bateria. Tons 10, 12, 14 e 16
polegadas. Bumbo 22" 01 Maquina de
Hi
Hat, bem como toda sua
microfonaçào. Sistema de iluminação

23.500,00

141.000,00
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contendo 28 beam 200, 7R, 26 par led
RGB, 04 elipsoidal, 08 atomio, 05 mini
brut, 01 console wing malinght, 02
ventiladores, 01 painel digital de
tamanho mínimo 5X3 com resolução
compatível a P06, 02 varas de
lâmpadas par foco. 12 praticáveis
tamanho mínimo 1.20X2.00.

OBS: Obedecer na integra o rider
técnico do artista.

Sonorização de MÉDIO
porte
(publico estimado de 1 mil pessoas)
local aberto, sendo P.A. sistema de
som de linha de frente com no mínimo

08 caixas line aray com falantes
mínimos de 15 polegadas, e 12 caixas
sub grave, sendo falantes mínimos de
18 polegadas.
Sistema operacional sendo mesa de
no mínimo 36 canais digitais, tendo
para mesma quantidade de vias de
multi-cabo
e
periférico
para
sustentação dos mesmos,tão qual grid
em alumínio de tamanho mínimo de

10.000,00 60.000,00

12X8

Sistema de sonorização de palco com
console de 36 canais.

MONITOR: Conforme necessidade do

artista de porte médio, ou coral.
01 Sistema Power Play com cabos e
ligação em Stereo (Obrigatório). 01
Sistema

de

Sida

Fill.

Sistema

de

iluminação contendo 08 movie beam
200, 16 par led RGB, 04 elipsoidal, 02
mini brut, 01 fog 2000
OBS: Obedecer na integra o rider
técnico do artista.

LOCAÇÃO

DE

TENDA

TIPO

PIRÂMIDE NO TAMANHO DE 10X10

1.700,00

68.000,00

METROS
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Tenda Piramidal 10x10 profissional
* Estrutura em ferro galvanizado
* Lona anti chamas

* Fácil montagem
* Altura pé direito 5,00mt
*

Estrutura

em

ferro

40x40

galvanizado,
com
afixador
de
sustentação nos seus pés, com
cobertura em lona branca anti-chamas

night day, com base em estrutura
metálica constituida e composta de

calhas inteiriças laterais para captação
e escoamento de água e abertura

superior com protetor triangular tipo
chapéu para evasão de ar quente, com
spot de iluminação e uma tomada de
energia de voltagem bivolt e lâmpada
fluorescente inclusa.

LOCAÇÃO
DE
CONTENÇÃO,

METÁLICA

PARA

GRADE
DE^
ESTRUTURA

SEGURANÇA

MEDINDO 2,00 DE COMPRIMENTO
X 1,00 DE ALTURA METROS CADA

metros

20,00

10.000,00

PEÇA, com encaixe e devidamente
instalado no local a ser indicado.

LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM

NO

TAMANHO DE 5X10 COBERTO E
FECHADO com no mínimo:

- 4 pontos de luz;
- 6 pontos de ac 110 e 127v
- Piso Deck:

- Com 3 espelhos grandes;
- 7 araras;
- 3 mesas;

-15 cadeiras;

- Climatização.

Incluídos no custo as despesas com
transporte e instalação dos materiais.

VÁLIDA DE 01 A 06 DIAS COM

16.000,00

16.000,00
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MONTAGEM E DESMONTAGEM
ARI INCLUSA.

LOCAÇÃO DE

CAMARIM

TAMANHO DE 5X5 COBERTO E
FECHADO

CONTENDO:
-03 PONTOS DE LUZ

- 03 PONTOS DE AC 110 E 127V
- PISO DECK

-COM 2 ESPELHOS

- 02 ARARAS

uni

8.000,00

16.000,00

- 02 MESAS
-08 CADEIRAS

INCLUSO

DESPESAS

COM

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS
MATERIAIS. LOCAÇÃO VÃLIDA DE
01 A 06 DIAS COM MONTAGEM E

DESMONTAGEM E ART INCLUSA.
BANHEIROS QUiMICOS MODELO
PNE
(PORTADORES
DE

NECESSIDADES ESPECIAIS).
EM

FIBRA

DE

POLIETILENO

VIDRO

COM

OU

MEDIDAS

MÍNIMAS DE 2,40M DE ALTURA
1,60M DE LARGURA E 1,60M DE
COMPRIMENTO

CONTENDO

NO

MÍNIMO. VASO SANITÁRIO. CAIXA
DE DEJETOS. MICTÓRIO,SUPORTE
PARA
PAPEL
HIGIÊNICO,
IDENTIFICAÇÃO DE MASCULINO E
FEMININO.
PISO
ANTIDERRAPANTE, GRADES DE

VENTILAÇÃO DE AR, LUZ INTERNA,
TETO

TRANSLÚCIDO

ABSORÇÃO
TRINCO.

8.400,00
1.400,00

PARA unid

DE LUZ EXTERNA.
PORTA

COM

FECHAMENTO AUTOMÁTICO. PISO
REBAIXADO
(SENDO
ANTIDERRAPANTE),
CORRIMÃO
INTERNO E APOIO. DEVERÁ SER
EFETUADA A LIMPEZA NO MÁXIMO
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A CADA 04 HORAS. INCLUÍDOS NO
CUSTO.

AS DESPESAS COM TRANSPORTE

E

INSTALAÇÃO

EQUIPAMENTOS,

BEM

DOS
COMO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE

TODA

A

REALIZAÇÃO

DOS

EVENTOS.

COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO
*EM EVENTOS DE ATÉ 02{DOIS)
DIAS
DE
DURAÇÃO, SERÃ
CONSIDERADO PARA PAGAMENTO

01(UMA) DIÁRIA.
BANHEIRO químico EM FIBRA DE
VIDRO OU
POLIETILENO COM

MEDIDAS MÍNIMAS DE 2,20 M DE
ALTURA 1,60M
1,60M

DE LARGURA

DE

CONTENDO

E

COMPRIMENTO

NO

MÍNIMO, VASO

SANITÁRIO, CAIXA DE DEJETOS,
MÍCTÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL

HIGIÊNICO, IDENTIFICAÇÃO

DE

MASCULINO E FEMININO, PISO
ANTIDERRAPANTE, GRADES DE

VENTILAÇÃO DE AR, LUZ INTERNA,
TETO

TRANSLÚCIDO

ABSORÇÃO
TRINCO,

PARA

DE LUZ EXTERNA,
PORTA

COM

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PISO
REBAIXADO
(SENDO
ANTIDERRAPANTE),
CORRIMÃO unid
INTERNO E APOIO. DEVERÁ SER
EFETUADA A LIMPEZA NO MÁXIMO
A CADA 04 HORAS. INCLUÍDOS NO
CUSTO.

AS DESPESAS COM TRANSPORTE

E

INSTALAÇÃO

DOS

EQUIPAMENTOS,
BEM
COMO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE

TODA

A

REALIZAÇÃO

DOS

EVENTOS.

COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO

600,00

18.000,00
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*EM EVENTOS DE ATE 02{D01S)

DIAS

DE

DURAÇÃO,

SERÁ

CONSIDERADO PARA PAGAMENTO

OKUMA) DIÁRIA.
LOCAÇÃO DE 01 GERADOR 260
KVA - GERADOR DE ENERGIA 260

KVA,

CHAVE

AUTOMÁTICA

REVERSORA

NÃO

PODENDO

HAVER TEMPO DE ESPERA PARA
ACIONAMENTO EM CASO DE FALTA

DE ENERGIA,CHAVE GERAL DE 800

AMPERES,

CARENAGEM

SILENCIOSA 80 DBS (GERADOR
SILENCIADO). 4 UNIDADES DE
CABOS COM 20 MTS NO MÍNIMO E
COM
01
OPERADOR,

21.000,00 63.000,00

FUNCIONAMENTO DE 12 HORAS

POR

DIA

DESPESAS

OPERACIONAIS DE TRANSPORTE E

COMBUSTÍVEL POR

CONTA

DA

PROPONENTE. LOCAÇÃO PARA 06
DIAS COM ART INCLUSA.

LOCAÇAO

PARA

DE

EQUIPAMENTOS

ILUMINAÇÃO

PELO

PERÍODO DE 02 DIAS.
EQUIPAMENTOS EXIGIDOS:

-

TRELIÇA

PARA

GRID

DE

ILUMINAÇÃO EM ALUMÍNIO Q30
LINHA PESADA, COM O MÍNIMO
72(SETENTA

E

DOIS) METROS,

COM ALTURA E LOCAL DE ACORDO

COM A DEFINIÇÃO DA EQUIPE serv.
TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE
CULTURA:
-

FECHAMENTO

PARA

O

GRID

FUNDO E LATERAIS EM TECIDO OU
SOMBRITE PRETO.

- 6(SEIS) MOVING BEAN 200.

-20(VINTE) CANHÕES
- 08 MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS
- PAR LED64 RGBW 3W.

7.000,00

21.000,00
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-2(DUAS) MAQUINAS DE FUMAÇA
1500W.

- MESA DIGITAL - 4(QUATR0) MINI

BURT COM 4(QUATR0) LÂMPADAS.
- 8(GIT0) ELIPSOIDAIS MÍNIMO
250W.

- 12(D0ZE) LÂMPADAS PAR 64.
-

2{D0IS)

DIMMER

12(D0ZE)

CANAIS.

-2(D0IS) PO POWER
TODO

CABEAMENTO

NECESSÁRIO PARA ILUMINAÇÃO.
- COM CABOS DE AÇO OU CINTA

PARA FIXAÇÃO E ATERRAMENTO
INCLUÍDOS

NO

CUSTO

AS

DESPESAS COM TRANSPORTE E

INSTALAÇÃO

DOS

EQUIPAMENTOS,

BEM

COMO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE

TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO.
INCLUSO
PERÍODO

NO ORÇAMENTO
QUE ANTECEDE

O
O

EVENTO. NECESSÁRIO PARA A
MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS

E

APÓS

EVENTO

PARA

A

DESMONTAGEM DOS MESMOS.

LOCAÇAO

DE

CADEIRAS

DE

PLÁSTICO BISTRÒ SEM ENCOSTO
NA LATERAL.

MEDIDA APROXIMADAS: 33 CM X

40 CM
X
87 (LARGURA
PROFUNDIDADE X ALTURA).

X

10,00

500,00

PESO APROX.:2,00 KG.
CORES: BRANCA OU PRETA.

LOCAÇAO DE ARQUIBANCADA,
publico estimado de 100 pessoas, com
no mínimo 4 degraus e 12 metros de
extensão.
Estrutura
em
aço
galvanizado,

tablado

em

12.300,00 12.300,00

madeira
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laminada em perfeitas condições de
uso. Atendendo as normas NPT.

Período de 30 dias.

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 12 degraus, padrão para
sentar, degraus de aproximadamente
70cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos

2

21.000,00 42.000,00

2

33.000,00 66.000.00

2

61.500,00 123.000,00

2

5.000,00

bombeiros.(Duração da locação de 02
a 06 dias).

LOCAÇAO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 50m de comprimento,
mínimo 12 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente
70 cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos

bombeiros.(Duração da locação de 02
a 06 dias).
LOCAÇAO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo lOOm de comprimento,
mínimo 12 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente
70cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos

bombeiros.(Duração da locação de 02
a 06 dias).

LOCAÇAO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 3 degraus padrão para sentar,
degraus de aproximadamente 70cm de
altura, guarda corpo na frente, atrás e

10.000,00

nas laterais, conforme normas de
segurança exigidas pelos bombeiros.

(Duração da locação de 02 a 06 dias).
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LOCAÇAO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 06 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente
70cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos
bombeiros.(Duração da locação de 02
a 06 dias).

LOCAÇAO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 09 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente
70cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos
bombeiros.(Duração da locação de 02

2

10.500,00 21.000,00

2

18.500,00 37.000,00

a 06 dias).

Locação de stand básico, com
divisórias, estrutura de alumínio,
divisória em chapa "TS" dupla face
branca, altura de 2,20 metros, com
spot de iluminação a cada 3 metros,
com uma tomada de energia de
voltagem
bivolt
e
lâmpada
fluorescente inclusa, com festeira

padrão em alumínio de identificação
de

1,00

X

0,50

metros

com

comunicação visual aplicada em
adesivo impresso com fonte arial preta
tamanho de no mínimo 15 centímetros

de altura, forração interna no piso em
carpe na cor cinza, com provador de
varal em cada stand em ferro oval com

cortinas devidamente instalados, com

cortina devidamente afixada para
fechar o stand na parte aberta, frente
ao público em tecido escuro que não
possibilite a visão dos transeuntes, e

2000

65,00

130.000,00
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passarela em carpe na cor vermelha,
devidamente afixado com fita dupla
face na frente dos stands.

Locação de tenda piramidal aberta,
medindo 6,00 x 6,00 metros, com 2,70
metros de

sustentação

altura

com

nos seus

800,00

24.000,00

55,00

55.000,00

28,00

11.200,00

2.500,00

15.000,00

afixador de

pés, com

cobertura em lona branca anti-chamas

night day, com base em estrutura
metálica constituida e composta de
calhas inteiriças laterais para captação
e escoamento de água e abertura
superior com protetor triangular tipo
chapéu para evasão de ar quente, com
spot de iluminação e uma tomada de
energia de voltagem bivolt e lâmpada
fluorescente inclusa.

Locação de tablado em madeira deck,
nivelado

Locação de tapume de isolamento em
lata, medindo 1,00 x 2,00 metros para
serem

usados

nos

eventos

M
linear

e

devidamente instalados.

Grupo Gerador de no mínimo 260kva,
Stand By.

Diária

Total Estimado:

VALOR TOTAL: R$ 1.148.900,00.
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias.
DATA: 24/05/2022.

PRAZO PARA DEVOLVER O ORÇAMENTO: 25/05/2022.
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Licitação - Planalto PR
De:

Edson Cantini <edsoncantini@hotmail.com>

Enviado em:

quarta-feira, 25 de maio de 2022 12:57

Para:

licitacao

Assunto:

Orçamento

Anexos:

Orçamento (Planalto) 15.pdf

Edson M Cantini

Gerente de Vendas

45-9922-7031
Paulo Roberto Eventos
CNPJ 09185999/0001-65

Fone/Fax 45- 3231-1635
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Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

P(analto-PR. 25 de maio de 2022.
DE:

Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para o

REGISTRO DE PREÇOS visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO SOB FORMA DE LOCAÇÃO
TEMPORÁRIA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÕES DE BANHEIROS
QUÍMICOS, STANDS, TENDAS, TABLADOS, TAPUMES, GRADES DE
ISOLAMENTO, PALCOS, GERADORES, ARQUIBANCADAS MÓVEIS
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELaI
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR. encaminhamos"
PARA:

Secretaria de Finanças;

a fins de indicação de recursos de ordem orçamentária
para fazer frente à despesa;
PARA.

Departamento de Materiais e Compras;
a fins de elaboração da minuta do instrumento
convocatório da licitação;

PARA:

Departamento Jurídico;

a fins de análise e indicação da modalidade a ser
adotada.

Cordialmente,

> 1 C•

cyM\

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal.
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Planalto-PR. 25 de maio de 2022.
DE:

Secretaria de Finanças

PARA:

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção a solicitação visando o REGISTRO DE PREÇOS
visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O

FORNECIMENTO SOB FORMA DE LOCAÇÃO TEMPORÁRIA. MONTAGEM,
DESMONTAGEM E INSTALAÇÕES DE BANHEIROS QUÍMICOS, STANDS,
TENDAS, TABLADOS, TAPUMES, GRADES DE ISOLAMENTO, PALCOS

GERADORES, ARQUIBANCADAS MÓVEIS, SONQRIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO
DESTINÃDOS A EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICÃ
NO município de PLANALTO-PR, expedido por Vossa Excelência na data de
25 de maio de 2022, vimos por meio deste, informar que a despesa decorrente do

referido processo observadas as características e demais condições,
especificações, valores e quantidades, definidas no edital e seus anexos, não
comprometem os recursos mínimos destinados à saúde e a educação, conforme
pedido exarado pelos Secretários Gilmar Luiz Scherer, Marli Salete Dieckel de

Lima, Lizandra Cristina Boni, Leonir Bianchi e Marcelo Felipe Schmitt, no valor
total R$870.828,00 (oitocentos e setenta mil, oitocentos e vinte e oito reais). Sendo
que o pagamento será efetuado através das Dotações Orçamentárias:

DOTAÇÕES

1

Conta da despesa

Funcional programática

Destinaçâo de recurso

00260

02.103.04.122.0402.2007
05.115.15.452.1501.1052
05.116.15.452.1501.2053
07.121.12.361.1201.2036
07.121.12.365.1201.2045
07.121.12.365.1201.2046
07.121.12.366.1201.2042
09.126.10.301.1001.2027

3.3.90.39.00.00.00000

00480
00690
01030
01290
01330
01350
01700

02080
02280
02440

10.142.08.243.0801.2023
10.144.08.241.0801.2021
10.144.08.244.0801.2024

3.3.90.39.00,00.00000

3.3.90.39.00.00.00000
3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00,00.00000
3.3.90.39.00.00.00000
3.3.90.39.00.00.00000
3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000
3.3.90.39.00.00.00000
3.3.90.39.00.00.00000
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Cordialmente,

JONES ROBERTO KINNER
Contador

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças

G.l. RG N° 3.654.820-7 - PR
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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO N° 0-/2022
MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
1-PREÂIVIBULO:

1.1- 0_ MUNICÍPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e

Licitações^ através do{a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela

Portaria n 002/2022, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr
Luiz Carlos Bom, de conformidade com a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas
de n" 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiarlamente a Lei

n . 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações, Lei Complementar 123/06 e Lei

Cornplementar n 147, de 7 de agosto de 2014 e demais legislações aplicáveis torna
pubhca a realizaçao de licitação, no dia -1-12022 às 09:00h tnove hnra..»i no Prédio

da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Município de
Planalto, Estado do Parana, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nos termos
constante no item 2 do presente Instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus
® presente
do tipo
MENOR PREÇO
PROCESSADO PELO
SISTEMAlicitação
DE REGISTRO
DE PREÇOS.

POR ITEM

envelopes para protocolo, propostas e documentação de

/2022

no máximo até ás 09:00h (nove horas) do dia -/-

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos Interessados no site do Município de
nn'"'"informações poderão ser obtidas pelo telefone
n,fLrt=. ? ade Licitaçao
I
ou junto
ao
Departamento
do Município nol'citacao@planalto.pr.gov.br
endereço acima citado, de segunda
a sexta

feira, no horário das 07:30h ás 11:30h e das 13:30h ás 17:30 h.
2 - Dp OBJETO

FMPRF^^f

PREÇOS visando a CONTRATAÇÃO DE

I
'
VISANDO ODESMONTAGEM
FORNECIMENTO
SOB FORMA DF
DE
LOCAÇAO
TEMPORÁRIA,
MONTAGEM,
E INSTALAÇÕES

ISOLAMENTO,

PALCOS,

tendas, tabudos
tapumIsTrTdes
si
ARQUIBANCADAS
MÕX/FK

GERADORES,

SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO^ A EVENTOS RE^^^

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE pISSalTO^ oSnte™

observadas as características e demais condições definidas no edital e

o€us ansxos.

Especificação

1.

I Palco profissional para show.

Unid. Quant

Diária 103

Preço

Preço total

Unit(R$)

(R$)

118.000,00 54.000.00
.O
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tamanho 10 metros de largura por 14
metros de comprimento, plataforma e
cobertura, sendo plataforma naval
com altura mínima de 1 metro e 20
cm referente ao solo, escada de

acesso lateral e proteção conforme
NPT de segurança. A cobertura
devera ser em alumínio Q30 linha

pesada, com braços de sustentação
de P.A., lona vinilica KP 1000,
tencionamento com cabos de aço ou
cinta conforme a necessidade, altura
final de 9,00m (nove metros). Sendo
Obrigatório a montadora disponibilizar
de caixas de peso ou mestres de
sustentação, bem como ponta de
eixo. Aterramento com laudo de
medição e demais aparatos conforme
NPT vigente.
O Mesmo devera estar montado 48

horas antes do evento para liberação
do corpo de bombeiro, bem como ter
a ART ou RRT apresentada também
dentro deste prazo.(Será

considerada uma diária o evento que
tenha de 1 a 3 dias).

Palco profissional para show,
tamanho 05 metros de largura por 10
metros de comprimento, plataforma e

8.500,00

25.500,00

cobertura, sendo plataforma naval
com altura mínima de 1 metro e 20
cm referente ao solo, escada de
acesso lateral, com carpe na cor

cinza devidamente afixado e proteção
conforme NPT de segurança. A
cobertura devera ser em alumínio

Q30 linha pesada, com braços de
sustentação de P.A., lona vinilica KP

1000, tencionamento com cabos de
aço ou cinta conforme a necessidade.
Sendo obrigatório a montadora

disponibilizar de caixas de peso ou
mestres de sustentação, bem como
ponta de eixo. Aterramento com

laudo de medição e demais aparatos
conforme NPT vigente. O Mesmo
devera estar montado 48 horas antes
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do evento para liberação do corpo de
bombeiro, bem como ter a ARI ou
RRT apresentada também dentro
deste prazo.(Será considerada uma
diária o evento que tenha de 1 a 3

dias).
Praticavel para resalto de palco, com

unid.

9.500,00

unid.

15.500,00 46.500,00

minimo de 30 cm, sendo 02 metros
de largura por 12 metros de

28.500,00

comprimento. Material altamente

resistente com sustentação em aço
galvanizado ou alumínio. Chapas

navais em perfeito estado de uso.
(Será considerada uma diária o
evento que tenha de 1 a 3 dias).

Sonorização de grande porte (publico
estimado de 10 mil pessoas) local
aberto, sendo P.A. sistema de som de
linha de frente com no mínimo 16
caixas line aray com falantes mínimos
de 15 polegadas, e 16 caixas sub
grave, sendo falantes mínimos de 18
polegadas.

Sistema operacional sendo mesa de
no mínimo 56 canais digitais, tendo

como referencia PM5D, DIGÍCOSD,
SQ7 para mesma quantidade de vias
de multi-cabo e periférico para
sustentação dos mesmos, tão qual
gríd em alumínio.

Sistema de sonorização de palco com
console de 56 canais tendo como
referencia PM5D, DIGICO SC7.
MONITOR: Console 56 canais e 32

Outputs Alien Heath DLive, SQ 7,
Yamaha PM5D RH / DIGICO SDS, Vi
3000 com 24 outputs analógicos
SOMENTE ACEITAMOS AS
CONSOLES ACIMA CITADAS 04
microfones wireless UR4 ou SLX 04
Sistemas de In Ear PSM 900 ou

Seenheiser EW 300 (Obrigatório) 01
Sistema Power Play com cabos e

ligação em Stereo (Obrigatório) 02
Monitores SM 400, bem como
cabeamento e microfone necessários
para sustentação instrumental e vocal.
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01 Sistema de Side Fill Duplo 16
Pedestais 04 garras LP. Type your
text Backline: 01 amplífícador de baixo
Ampeg, Hartke, Tracy Elliot, SWR. 01
Bateria completa com 5 estantes de
pratos DW, Yamaha, PearI Medidas

da bateria, Tons 10, 12, 14 e 16

polegadas. Bumbo 22" 01 Maquina de
Hi Hat, bem como toda sua

microfonação. Sistema de iluminação
contendo 28 beam 200, 7R, 26 par led
RGB,04 elipsoidal, 08 atomic, 05 mini

brut, 01 console wing malinght, 02
ventiladores, 01 painel digital de
tamanho mínimo 5X3 com resolução
compatível a P06, 02 varas de

lâmpadas par foco. 12 praticáveís
tamanho mínimo 1.20X2.00.

OBS: Obedecer na integra o rider
técnico do artista. (Será considerada
uma diária o evento que tenha de 1 a
3 dias).

Sonorização de MÉDIO porte (publico
estimado de 1 mil pessoas) local

8.000,00

24.000,00

aberto, sendo P.A. sistema de som de
linha de frente com no mínimo 08

caixas line aray com falantes mínimos
de 15 polegadas, e 12 caixas sub
grave, sendo falantes mínimos de 18

polegadas.

Sistema operacional sendo mesa de
no mínimo 36 canais digitais, tendo
para mesma quantidade de vias de

multi-cabo e periférico para
sustentação dos mesmos, tão qual
grid em alumínio de tamanho mínimo
de 12X8

Sistema de sonorização de palco com
console de 36 canais.

MONITOR: Conforme necessidade do
artista de porte médio, ou coral.

01 Sistema Power Play com cabos e
ligação em Stereo (Obrigatório). 01
Sistema de Side Fill. Sistema de
iluminação contendo 08 movie beam

200, 16 par led RGB,04 elipsoidal, 02
mini brut, 01 fog 2000
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OBS: Obedecer na integra o rider
técnico do artista. (Será considerada
uma diária o evento que tenha de 1 a
3 dias).
LOCAÇÃO DE TENDA TIPO
unid.
PIRÂMIDE NO TAMANHO DE 10X10

1.430,00

57.200,00

METROS

Tenda Piramidal 10x10 profissional
* Estrutura em ferro galvanizado
* Lona anti chamas

* Fácil montagem
* Altura pé direito 5,00mt
* Estrutura em ferro 40x40
galvanizado, com afixador de

sustentação nos seus pés, com
cobertura em lona branca anti-chamas
night day, com base em estrutura

metálica constituída e composta de
calhas inteiriças laterais para
captação e escoamento de água e
abertura superior com protetor
triangular tipo chapéu para evasão de
ar quente, com spot de iluminação e
uma tomada de energia de voltagem
bivolt e lâmpada fluorescente inclusa.
(Será considerada uma unidade a

locação para eventos de 1 a 3 dias).
LOCAÇÃO DE GRADE DE

metros

19,00

9.500,00

unld

14.000,00

14.000,00

CONTENÇÃO,ESTRUTURA

METÁLICA PARA SEGURANÇA
MEDINDO 2,00 DE COMPRIMENTO
X 1,00 DE ALTURA METROS CADA
PEÇA, com encaixe e devidamente
instalado no local a ser indicado.

(Cada locação com duração de até 6
dias).
LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM NO
TAMANHO DE 5X10 COBERTO E
FECHADO com no mínimo:

- 4 pontos de luz;
- 6 pontos de ac 110 e 127v
- Piso Deck:

- Com 3 espelhos grandes;
- 7 araras;
- 3 mesas;
-15 cadeiras;
- Climatizacão.

iD
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Incluídos no custo as despesas com
transporte e instalação dos materiais.
VÁLIDA DE 01 A 06 DIAS COM
MONTAGEM E DESMONTAGEM E
ART INCLUSA.

LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM NO
TAMANHO DE 5X5 COBERTO E

7.800,00

15.600,00

FECHADO
CONTENDO:
- 03 PONTOS DE LUZ

-03 PONTOS DE AC 110 E 127V
- PISO DECK

- COM 2 ESPELHOS
- 02 ARARAS
-02 MESAS

-08 CADEIRAS

INCLUSO DESPESAS COM

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS
MATERIAIS. LOCAÇÃO VÁLIDA DE
01 A 06 DIAS COM MONTAGEM E
DESMONTAGEM E ART INCLUSA.
BANHEIROS QUÍMICOS MODELO
PNE(PORTADORES DE

1.153,00

6.918,00

NECESSIDADES ESPECIAIS).
EM FIBRA DE VIDRO OU

PÇLIETILENO COM MEDIDAS

MÍNIMAS DE 2,40M DE ALTURA
1,60M DE LARGURA E 1,60M DE
CÇMPRIMENTO CONTENDO NO

MÍNIMO, VASO SANITÁRIO, CAIXA
DE DEJETOS, MICTÓRIO,

SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO,
IDENTIFICAÇÃO DE MASCULINO E'
FEMININO, PISO

ANTIDERRAPANTE, GRADES DE
VENTILAÇÃO DE AR, LUZ INTERNA
TETO TRANSLÚCIDO PARA
ABSORÇÃO DE LUZ EXTERNA
TRINCO, PORTA COM

FECHAMENTO AUTOMÁTICO PISO
REBAIXADO(SENDO

ANTIDERRAPANTE), CORRIMÃO
INTERNO E APOIO. DEVERÁ SER
EFETUADA A LIMPEZA NO MÁXIMO
A CADA 04 HORAS. INCLUÍDOS NO
CUSTO .

AS DESPESAS COM TRANSPORTE
f

^O
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E INSTALAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, BEM COMO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE
TODA A REALIZAÇÃO DOS
EVENTOS.

COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO
*EM EVENTOS DE ÃTÉ 02(DOIS)
DIAS DE DURAÇÃO, SERÁ
CONSIDERADO PARA PAGAMENTO
01(UMA) DIÁRIA.
BANHEIRO químico EM FIBRA DE
VIDRO OU POLIETILENO COM

520,00

15.600,00

MEDIDAS MlNIMAS DE 2,20 M DE
ALTURA 1,60M DE LARGURA E
1,60M DE COMPRIMENTO

CONTENDO NO MINIMO, VASO

SANITÁRIO, CAIXA DE DEJETOS,
MICTÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL

HIGIÊNICO, IDENTIFICAÇÃO DE
MASCULINO E FEMININO, PISO
ANTIDERRAPANTE, GRADES DE

VENTILAÇÃO DE ÃR, LUZ INTERNA,
TETO TRANSLÚCIDO PAFtA
ABSORÇÃO DE LUZ EXTERNÃ
TRINCO, PORTÃ COM

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PISO
REBAIXADO(SENDO

ANTIDERRAPANTE), CORRIMÃO
INTERNO E APOIO. DEVERÁ SER
EFETUADA A LIMPEZA NO MÁXIMO
A CADA 04 HORAS. INCLUÍDOS NO
CUSTO.

AS DESPESAS COM TRANSPORTE
E INSTALAÇÃO DOS
EOUlPÃMENTOS, BEM COMO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE
TODA A REALIZAÇÃO DOS
EVENTOS.

COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO
*EM EVENTOS DE ATÉ 02(DOIS)
DIAS DE DUFIAÇÃO, SERÁ
CONSIDERADO PARA PAGAMENTO
01(UMA) DIÁRIA.

LOCAÇÃO DE 01 GERADOR 260
KVA - GERADOR DE ENERGIA 260

"l

16.000,00 48.000,00

KVA, CHAVE REVERSORA

AUTOMÁTICA NÃO PODENDO
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HAVER TEMPO DE ESPERA PARA
ACIONAMENTO EM CASO DE
FALTA DE ENERGIA, CHAVE

GERAL DE 800 AMPERES,
CARENAGEM SILENCIOSA 80 DBS

(GERADOR SILENCIADO), 4
UNIDADES DE CABOS COM 20 MTS

NO MlNIMO E COM 01 OPERADOR,
FUNCIONAMENTO DE 12 HOFIAS
POR DIA DESPESAS

OPERACIONAIS DE TRANSPORTE

E combustível por conta da

PROPONENTE. LOCAÇÃO PARA 06
DIAS COM ART INCLUSA.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA ILUMINAÇÃO PELO PERÍODO

4.110,00

12.330,00

DE 02 DIAS.

EQUIPAMENTOS EXIGIDOS:

- TRELIÇA PARA GRID DE

ILUMINAÇÃO EM ÃLUMÍNIO Q30
LINHA PESADA. COM O MÍNIMO

72(SETENTA E DOIS) METROS,
COM ALTURA E LOCAL DE

ACORDO COM A DEFINIÇÃO DA
EQUIPE TÉCNICA DO

DEPARTAMENTO DE CULTURA;
- FECHAMENTO PARA O GRID
FUNDO E LATERAIS EM TECIDO
OU SOMBRITE PRETO.
- 6(SEIS) MOVING BEAN 200
-20(VINTE) CANHÕES
- 08 MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS
- PAR LED 64 RGBW 3W.

-2(DUAS) MÃQUINAS DE FUMAÇA
1500W.

- MESA DIGITAL - 4(QUATR0) MINI
BURT COM 4(QUATRO) LÂMPADAS.
- 8(0IT0) ELIPSOIDAIS MÍNIMO
250W.

- 12(D0ZE) LÂMPADAS PAR 64.

- 2(DOIS) DIMMER 12(DOZE)
CANAIS.

- 2(D0IS) PO POWER
-TODO CABEAMENTO

NECESSÁRIO PARA ILUMINAÇÃO.
- COM CABOS DE AÇO OU CINTA
PARA FIXAÇÃO E ATERRAMFNXn
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incluídos no custo as
DESPESAS COM TRANSPORTE E

INSTALAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, BEM COMO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE
TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO.
INCLUSO NO ORÇAMENTO O
PERÍODO QUE ANTECEDE O
EVENTO, NECESSÃRIO PARA A
MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS

E APÓS EVENTO PARA A
DESMONTAGEM DOS MESMOS.

LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE
PLÃSTICO BISTRÕ SEM ENCOSTO

280,00

NA LATERAL.

MEDIDA APROXIMADAS: 33 CM X

40 CMX87(LARGURA X

PROFUNDIDADE X ALTUF^).
PESO APROX.: 2,00 KG.
CORES: BRANCA OU PRETA.
(Será considerada uma unidade a

locação para eventos de 1 a 3 dias).

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
publico estimado de 100 pessoas,

10.000,00 10.000,00

com no mínimo 4 degraus e 12 metros

de extensão. Estrutura em aço
galvanizado, tablado em madeira

laminada em perfeitas condições de
uso. Atendendo as normas NPT.
Período de 30 dias.

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 30m de comprimento,

20.000,00 40.000,00

mínimo 12 degraus, padrão para
sentar, degraus de aproximadamente

70cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos

bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 50m de comprimento,
mínimo 12 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente

70 cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos
bombeiros.(Duração da locacão de

30.000,00 60.000,00
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102 a 06 dias).
LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,

60.000.00 120.000,00

com no mínimo 100m de

comprimento, mínimo 12 degraus
padrão para sentar, degraus de
aproximadamente 70cm de altura,
guarda corpo na frente, atrás e nas
laterais, conforme normas de

segurança exigidas pelos bombeiros.
_^üraçâo da locação de 02 a 06 diasL

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,

4.500,00

com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 3 degraus padrão para sentar,
degraus de aproximadamente 70cm
de altura, guarda corpo na frente,

9.000,00

atrás e nas laterais, conforme normas

de segurança exigidas pelos
bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,

10.000,00 20.000,00

com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 06 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente

70cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos

bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,

Unid

16.500,00 33.000,00

com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 09 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente
70cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos

bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).
Locação de stand básico, com
divisórias, estrutura de alumínio,
divisória em chapa "TS" dupla face
branca, altura de 2,20 metros, com
spot de iluminação a cada 3 metros,

Í

2000

60,00

120.000,00

com uma tomada de energia de

voltagem bivolt e lâmpada fluorescente
inclusa, com testeira padrão em
alumínio de identificação de 1,00 x
0,50 metros com comunicação visual

3,0/' ^
0139

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ;75.460.52õ/000M6

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-maií: planalto@planalto.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

aplicada em adesivo impresso com

|

I

1

30

750 00

fonte arial preta tamanho de no mínimo

15 centímetros de altura, forração
interna no piso em carpe na cor cinza,
com provador de varal em cada stand
em ferro oval com cortinas

devidamente instalados, com cortina

devidamente afixada para fechar o
stand na parte aberta, frente ao público
em tecido escuro que não possibilite a
visão dos transeuntes, e passarela em
carpe na cor vermelha, devidamente

afixado com fita dupla face na frente
dos stands.(Cada locação terá

duração de até 6 dias).

23

Locação de tenda piramidal aberta,

Ünid

22 500 00

medindo 6,00 x 6,00 metros, com 2,70
metros de altura com afixadorde

sustentação nos seus pés, com
cobertura em lona branca anti-chamas
night day, com base em estrutura

metálica constituída e composta de

calhas inteiriças laterais para captação
e escoamento de água e abertura

superior com protetor triangular tipo
chapéu para evasão de ar quente, com
spot de iluminação e uma tomada de

energia de voltagem bivolt e lâmpada
fluorescente inclusa.(Será considerada
uma unidade a locação para eventos

de 1 a 3 dias).

24

Locação de tablado em madeira deck, Vp
nivelado.(Cada locação terá duração
de até 6 dias).

25

Locação de tapume de isolamento em M

1000
54 00
1000 54,00

54.000,00

4ÕÕ

11 200 00

400

54 000 00

28
00
28,00

11.200,00

lata, medindo 1,00 X 2,00 metros para linear
serem usados nos eventos e

devidamente instalados.(Cada locação

26

terá duração de até 6 dias).

Grupo Gerador de no mínimo 260kva, Diária 06

Stand By.

Total Estimado:

2.200,00 13.200 00
'

'

|870.828,oT

correspondente
ao total
do objeto
é deato
R$870.828,00
(oitocentos
ea setenta mil, oitocentos
e vinte e oito
reais)do
presente
convocatório.

O

^
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3-DA ABERTURA;

3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigido pelo(a)
Pregoeiro (a), a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação
mencionada no preâmbulo deste edital.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR
Praça São Francisco de Assis, n° 1583 - Centro - CEP: 85.750-000.
Planalto - PR
DATA: ~/-/2022.

HOFIA: 09:00 horas.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

4.1- Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo, que
atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto á
documentação.

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:

a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com o Município de Planalto - PR;

b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;

c) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência,
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que
não funcionem no País, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar

ou contratar com a Administração Pública, ou punidas com suspensão do direito de

licitar e contratar com o Município de Planalto, bem como servidor de qualquer órgão

ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou empresa de que tal servidor
seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

4.3- Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos e apresentarem os documentos nele
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de

Notas e Oficio competente, ou por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do
Pregão, devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

4.3.1- As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas.

4.4- As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração de
enquadramento em regime de tributação para fazer vaier o direito de prioridade
conforrne modeio constante no anexo VI, que deverá ser entregue a(o)
Pregoeira(o) no mício ou durante a reunião de abertura, ou enviada dentro de um
terceiro envelope.

5 - DO CREDENCiAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes):
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5.1.1 - A lícitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a)
um representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o único

admitido a intervir no procedimento licitatório no interesse da representada (conforme
modelo).

5.2 - No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes o
credenciamento será efetuado da seguinte forma:
5.2.1 - No caso de sócio ou proprietário:

5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente(com fotografia):
5.2.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de Sociedades Empresariais;
5.2.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades oor
Ações;

5.2.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de
Empresário Individual;

5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo
anexo (Anexo Hl);

5.2.1.6 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituição Federal (anexo V);

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar

devidamente credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja
aceito, a apresentação dos seguintes documentos:

5.2.2.1 - Carteira de l^dentidade ou documento equivalente(com fotografia):
5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo
representante legal da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social;

5.2.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação
da condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;

5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo
anexo (Anexo III);

5.2.2.5 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituição Federal (anexo V);

Todas as empresas participantes deverão entregar deciaração onde conste (sob

aLxoT^

plenamente os requisitos de habilitação (modelo

5.3- A ausência de credenciamento constituirá motivo de inabilitação do proponente ou
desclassificação de sua proposta.

5.4- Para usufruir do direito estabelecido na Lei Complementar n° 123/06 e 147/2014
conforme Anexo VI, as empresas participantes deverão apresentar-

ttr'
osporte,
requisitos
legais
paraVI.a qualificação como
microempresas ou empresa cumprem
de pequeno
conforme
Anexo
5 4.2- Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa
-
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licitante, expedida em no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura desta
licitação.

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO(ENVELOPE N® 1):

6.1- A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE
1, deverá
preferencialmente ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto cotação, (conforme link;
http://planalto.pr.qov.br/upload/downloads/esProDOSta.exeT e apresentada na forma

eletrônica em (Pendrive) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser
impressa em 01 (uma) via, devidamente assinada pelo representante legal da Licitante,
com poderes para tanto, redigida e impressa por meio mecânico ou informatizado,
preferencialmente em papel de tamanho A4, timbrado da empresa, ou na falta deste,

em papel branco, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá ser

elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e preferencialmente
no modelo de proposta de preços (Anexo I) disponibilizada eletronicamente pelo
Departamento de Licitação:

a)[^dos da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição
do CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da
licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico(e-mail), este
ultimo, para contato e envio de documentos. Obs: O endereço de e-mail, indicado na
proposta de preços será considerado como endereço válido para o envio de Atas e

Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado endereço da pessoa responsável
pelo recebimento e envio destes documentos.

b) Preço unitário e total, com, no máximo, 2(duas) casas após a vírgula, devendo o
preço incluir todas as despesas necessárias para aexecução do objeto da presente
licitaçao, no local indicado pela licitante; em caso de divergência entre informações
contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão ás da

proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para os itens do objeto do
edital, sera considerado o primeiro.

c) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo
60(sessenta) dias e será contado a partir da data da entrega do invólucro contendo a
Proposta de Preços ao Lícitador, sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o
dia do inicio e incluir-se-á o dia do vencimento. O prazo de validade da proposta deverá
constar expressamente na proposta de preços sob pena de desclassificação
d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas
necessárias, inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis
para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo
terrno contratual e deve ser elaborada em conformidade com a legislação aplicável e as
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos.

e) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

f) Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste ato
convocatorio ou da legislação em vigor.

g) Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e
na proposta especifica, prevalecerão as da proposta impressa. Ocorrendo divergência
entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o
primeiro.

^0143

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/0O0M6

Fone:(46)3555-8100 - Fax;(46)3555-8101
E-mail: planaÍto@planalto.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE

PLANALTO

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

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

i) A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos para a
realização dos serviços do objeto licitado, como despesas e encargos inerentes aos
serviços até a conclusão dos mesmos.

j) Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao
preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação
dos termos originais ofertados.

k) Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas,
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos,'
sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federai
mencionada no preâmbulo deste edital.

\) Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das
propostas de preço.

6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de
que a proponente:

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si
e obteve do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e
reconhece que a tarefa de reunir os documentos solicitados no edital é de

responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar dúvidas com licitador, e que o
mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da sessão marcada para a
licitação.

b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma
proposta totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado.

c) FReconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que
sendo vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e
completo fornecimento do objeto licitado de acordo com as especificações propostas.
6.3- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.
6.4- DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES

Eíítaí

desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste

6.4.1.1; Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer
dispositivo legal vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente
inexequiveis.

6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços

ou vantagens baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico
preços irrisórios ou com cotação equivalente a zero.

6.4.1 3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços

que devera ser de no mmimo 60 (sessenta) dias conforme especificado no item 6.1
letra c .

6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item
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8 deste edital de licitação.

6.4.1.5- Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 (do
objeto) e no anexo I (proposta de preços).
7- FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

7.1- No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes

credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao(a) Pregoeiro (a)
ou equipe de apoio, os documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02
(dois) envelopes fechados, distintos e numerados de I e II na forma dos subitens
abaixo:

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
município de planalto

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N°. 0-/2022

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PLANALTO

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N°. 0-/2022

8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

8.1- No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de
todas as licitantes, devidamente credenciadas, o(a) Pregoeiro (a), que dirigirá a sessão,
apos abertura da mesma, receberá os documentos para credenciamento exigidos no
item 5 deste edital, de cada licitante, não admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas
nao previamente credenciadas.

r-

r-

8.2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, o(a) Pregoeiro (a)
comunicara aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas
novas licitantes ao certame.

8.3- Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o(a) Pregoeiro
(a) concluíra, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento
dos representantes das licitantes, tal como previsto no item 5 do edital, exame este
iniciado antes da abertura da sessão.

8.4- Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de
credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro (a) promoverá a
abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando

todas as suas folhas.

8.5- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito peio(a) Pregoeiro (a).
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9-DA HABILITAÇÃO.

9.1 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° II):
9.2 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e
conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
9.2.1- Da Regularidade Fiscal

9.2.1.1 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS):

9.2.1.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais E À Dívida Ativa Da
União, expedida pelo Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil"

(Será aplicada o disposto na E.C. 106/2020 de 07 de maio de 2020 durante a vigência
da calamidade pública nacional decorrente da pandemia Covid-19).

9.2.1.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda

do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

9.2.1.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;
9.2.2- Da Qualificação Econômica Financeira

9.2.2.1- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da

sede da pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, o Pregoeiro (a) aceitará
apenas a certidão expedida até 60(sessenta) dias antes da abertura das propostas.

9.2.2.2- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta;

9.2.2.2.1 - Em caso de MEI o Balanço Patrimonial pode ser substituído pela
Declaração Anua! SIMEI do ultimo exercício.

9.2.2.2.2 — Empresas constituídas dentro do ano vigente que não possuem balanço
apresentar declaração do Contador responsável com número do

Regional de Contabilidade), com assinatura reconhecida firma em

cartorio (ou em atendimento ao art. 3°, Inciso I da Lei n°13.726/2018), atestando a boa
situação financeira da empresa licitante.

9.2.3- Da Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei n° 12 440
de 7 de iulho de 2011.

^

9.2.3.1 - Certidão negativa de débitos trabalhiistas (GNDT), de acordo com a Lei n°

O
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12.440 de 7 de julho de 2011.
9.2.4 - Da Qualificação Técnica

9.2.4.1 - Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia - CREA;

9.2.4.2 - Prova de registro do profissional responsável pela empresa no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;

9.2.4.3 - Certificado de Cadastro junto ao Ministério do Turismo (cadastur);

9.2.4.4 - Atestado e/ou declaração emitido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, em nome do responsável técnico, referente desempenho da atividade,
pertinente e compatível com características, quantidades iguais ou semelhantes ao
objeto da presente licitação;

9.2.4.5 - 0(s) atestado(s) e/ou declaração(ões), acima exigido, deverá(ao) ser
comprovador(s) através de "Certificado de acervo Tecnológico Profissional _ CAT" do
responsável(eis) técnicos (s) indicado, emitido(s) pelo "Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura - CREA;

9.2.4.6 - Atestado de Capacidade Técnica em nome da empresa pertinente e
compatível com características, quantidades iguais ou semelhantes ao objeto da
presente licitação.

■'

9.2.4.7 - Comprovação do Licitante de possuir em seu quadro permanente, na data da
hcitaçao profissionais detentores de cursos, NR 10 (instalações elétricas), para os itens

íò
(Trabalho
altura) de
parasegurança.
os itens 1, 2, 4, 5, 6, 8. 9,
12, Ho'
13, 23, e 26 para ^cumprimento das
normasemtécnicas
9 2.4.7 1 - A comprovação do vínculo empregatício entre o profissional da área

elencado no subitem 9.2.4.7 e a proponente, poderá ser comprovada mediante registro

em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa ou contrato de prestação de

serviços Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através
da copia da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social.

Q . . . . n .2.4.2,
o f o 9.2.4.4 e 9.2.4.5
de apresentar
técnica que
referente
ao item
do edital documentação
somente as empresas
apresentarem
proposta para os itens 7, 14, 24 e 25.
9.2.5 - Documentos Comolementarp.s-

9.2.5.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ com

data de emissão não superior a 60(sessenta) dias;

9.2.5.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
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9.2.5.3- Declaração de Idoneidade (anexo IV).

9.3- Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento;

9.3.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial

ou amda em cópja simples, a ser autenticada pelo (a) Pregoeiro (a)/Equipe de Apoio,
mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em
papel termo- sensível (Fac - simile).
a)serão aceitas apenas cópias legíveis;

b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou
rasuradas;

c) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de
inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há

menos de 60(sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.

9.3.2- 0(a) Pregoeiro (a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a
empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou
circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do artiqo 43 8
5°, da Lei n° 8.666/93.

'^

9.3.3- As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua
ocorrência, fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32
paragrafo 2°, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores;

9.3.4-As Certidões quanto à regularidade fiscal, poderão ser emitidas via Internet, e
deverão ser apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade
terão suas autenticidades confirmadas pela Comissão de Licitação através de
conferência no respectivo "site" de emissão.

9.3.5-A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que
desabone sua idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou
qualquer outro que contrarie as disposições contidas neste Edital.

9.3.6-Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que
autenticada por cartório ou por membros da comissão de licitação.

9.3.7-_Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão
eyerao ser apresentados em até 01 (uma) hora anterior à abertura dos envelopes

evitando assim situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação
quando feita pelos membros da comissão de licitação do Município de Planalto - Pr'
poderá ser efetuada, em horário de expediente, na sala de licitações do prédio sede da
Planalto - PR, situada na Praça São Francisco de Assis n°

1583 - Centro, no horário das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 h.. sem custo algum

para a empresa interessada em participar do certame, desde que acompanhados dos

0148

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 75.460.525/0001-16

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
?c»,,iTeí

MUNICÍPIO DE

PLANALTO

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

originais para que sejam realizadas as conferências necessárias.

CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da
habilitação, deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente
faturará e fornecerá o objeto da presente licitação.

9.3.9- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-

se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração
das propostas de preço.
10-DO JULGAMENTO:

10.1- O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das
propostas e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas ao critério
do MENOR PREÇO POR ITEM.

10.1.1- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das
propostas de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de

lances verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e
exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor.

10.1.2- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a
consulta de preços. Quando convocado pelo(a) Pregoeiro (a), o licitante desejar efetuar
ligações para consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for
o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para
aquele item.

10.1.3- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em

primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente
Edital.

10.2- Etapa de Classificação de Preços:

10.2.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.

10.2.2- 0(a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes
apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e
os respectivos valores ofertados.

10.2.3- 0(a) Pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem
crescente, de todas as licitantes.

10.2.4- 0(a) Pregoeiro (a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada
Item e aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e
superiores em até 10 %(dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus
autores participem dos lances verbais.
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10.2.4.1- O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de
lances verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor
preço, multiplicado por 1,10(um vírgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal.

10.2.5-Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro (a) classificará as melhores
propostas, até o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
10.2.6- Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem

propostos pelos representantes das licitantes classificadas, lances verbais estes que
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes,
ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da
menor proposta escrita ofertada.

10.2.7- 0(a) Pregoeiro (a) convidará os representantes das licitantes classificadas

(para os lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da
proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo seqüencialmente em
ordem decrescente de valor.

10.2.8- O Pregoeiro (a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de
acordo com o item a ser adquirido.

se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM.

10.2.10- A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item. quando
convocado pelo(a) Pregoeiro (a), implicará na exclusão da licitante das rodadas
posteriores de oferta de lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta
registrada para classificação, na final da etapa competitiva.

10 2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
10.2.12- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a)
(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor

decidindo motivada e expressamente a respeito.

oferta não
for aceitabilidade,
aceitável, o(a)naPregoeiro
examinará ae assim
oferta
subsequente, ®verificando
a sua
ordem de(a)classificação,

sucessivamente, ate a apuraçao de uma proposta que atenda Integralmente ao Edital.
propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se

SS dó^Pre^r

°

ato público, na mesma
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10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro (a)
poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o
melhor preço para a administração.

10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente ás sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital.

10.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos
neste Pregão;

10.2.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.
10.3- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO EMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL
123/06 e 147/2014.

10.3.1 — Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro
empresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão
observados o seguinte:

a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5%

(cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa
que não estiver amparada por esta lei complementar.

b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a
oportunidade de apresentar novo lance de preço após a notificação por parte do
Pregoeiro (a), sob pena de preclusão.

c) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
orma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem
classificatoria, para o exercício do mesmo direito.

d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e empresas
de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea "b", será realizado sorteio

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor
oferta.

e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea "b", o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

adjudicação'^ habilitação, declaração da licitante vencedora e
procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo

aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro (a) anunciará a
abertura do envelope referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante
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10.4.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste edital, serão inabilitadas.

10.4.3- As niicroempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição.

10.4.4- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro
empresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, caso
apresente alguma restrição pertinente á documentação de regularidade fiscal, para a

devida^ regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa.

Parágrafo Único -A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
acima, implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

10.4.5-Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelota) próprio(a)
Pregoeiro^ (a), na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua

mterposição e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de
existência de recursos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos
procedimentais.

10.4.6- Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro (a)
examinara a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e
em caso positivo, verificará as condições de habilitação de seu proponente, e assim
sucessivarnente, atê a^ apuração de uma oferta aceitável cujo proponente atenda os

requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor, o(a) Pregoeiro (a)

poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

10.4.7- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)

dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a

correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
3UtOS,

10 4.8- Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as

an
PílnLT a ordem a®®
,
escritas
propostas verbais
apresentadas,
de classificação,
a analisee daasdocumentação
exigida finais
para
bihtaçao e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a)
Pregoeiro (a), sua equipe de apoio.
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10.4.9- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro (a), devidamente
lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse
fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo
esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.

10.4.10- Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de

sua interposição, será feita pelo(a) Pregoeiro (a), a adjudicação do objeto da licitação à
licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade

Competente do Município de Planalto - PR, para homologação do certame e decisão
quanto à contratação.

10.4.11 - A empresa declarada vencedora terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para o
envio da planilha de custos reajustada ao valor final, sob pena de desclassificação em
caso do não cumprimento.

10.5- DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.5.1 - Homologado o resultado da licitação, serão convocados os primeiros
colocados para assinar o Termo da Ata de Registro de Preços, em até 05 (cinco) dias,
nos casos em que o Termo da Ata de Registro de Preços for encaminhada via correio,

a contratada terá o mesmo prazo para devolução (em até 05 (cinco) dias), sob pena de
decair ao direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei
n° 8.666/93, que terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas.

10.5.2 - A aquisição com os fornecedores registrados será formalizada pela
Municipalidade, por intermédio da emissão da Nota de Empenho.
10.6- DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

10.6.1 - A Administração indicará como gestor da Ata de Registro de Preços o Diretor
do Departamento solicitante, ou pessoa designada para substituí-lo, dentro dos

padrões determinados pela Lei de Licitações e Contratos n°8.666/93 que será
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao
registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel
cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato.

10.6.3 - Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer

circunstâncias que incidam especificamente nos art. 78 e 88 da Lei 8666/93 que tratam
das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento
de outros atos ilícitos.

10.6.4 As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão
ser solicitadas à autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas
convenientes.

10.7- DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA

10.7.1 - A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do
fornecedor obedecerão à disciplina do Decreto n" 4673/2017.
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10.7.2 - E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, sem
prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados.

10.7.3 - Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão
reajustados.

10.7.4 - Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá ao contratado requerer e
demonstrar documentalmente, a necessidade de reequilíbrio oconômíco-fínanceiro
com fundamento no artigo 65, II, "d", da Lei n° 8.666/93.

10.7.5 - O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões;

10.7.8 - A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas
exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente
comprovado:

10.7.7 - Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa:
10.7.8 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
10.7.9 - Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital a
respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;

10.7.10 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar
superior aqueles praticados no mercado;

10.7.11 - Além dos motivos já previstos, também constituirão motivos para o
cancelamento unilateral da Ata de Registro de Preços os descritos nos artigos 77 a 80
da Lei 8.666/93.

10.7.12 - O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no

respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou
entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a
nova ordem de registro.

^

11- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E EXECUÇÃO DO OBJETO

11.1. A prestação de serviços do respectivo objeto será efetuada em parcelas, ou seja
conforme a necessidade deste Município de Planalto.

11.2 - A ernpresa vencedora do certame deverá entregar os materiais/equipamentos e

serviços solicitados em parcelas conforme a necessidade da Administração Pública
obedecendo ao descrito no objeto ou na ausência desta informação, sendo os mesmos
entregues com no máximo até 01 (um) dia útil que antecede o evento e desinstalados

em ate 01 (um) dia após o término do evento, esta solicitação será formal do

Departamento de Licitaçao/Compras do Município de Planalto, a qual somente poderá
ocorrer posteriormente á elaboração de requerimento de compra pela Secretaria
Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte.

11.2.1 - Caso haja necessidade de maior prazo em virtude de liberação junto aos
bombeiros, sera informado, com antecedência de 30 (trinta) dias, no requerimento dos
serviços a serem executados o prazo para instalação e vistoria.

iVfòmações-^^'^'"^^"^° mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes
-Identificação da Secretaria Municipal solicitante;

-Discriminação dos materiais/equipamentos e serviços a serem adquiridas/locados-Local onde serão entregues os materiais/equipamentos e serviços;
-Prazo para entrega materiais/equipamentos e serviços;
25
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-Quantidade e medidas dos materiais/equipamentos e serviços, quando for o caso;
-Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição;
-Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante

11.4. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município
que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido á
empresa vencedora do certame,juntamente com a respectiva nota de empenho.

11.5. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos materiais/equipamentos e a
prestação dos serviços caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento

e as informações previstas no subitem 5.2.

11.5.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou
penalização para a empresa vencedora do certame.

11.6. o não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa.
11.7. O fornecimento dos materiais/equipamentos e a prestação dos serviços pela
empresa vencedora do certame sem a prévia elaboração do requerimento configura a
concorrência da empresa para a nulidade do ato, configurando a má-fé da contratação

possibilitando a anulação de eventual nota de empenho emitida e o não pagamento

dos produtos, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para aplicação das
penalidades previstas na Lei 12.846/2013.

11.8^ As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de
recebimento, para fins de recebimento definitivo dos materiais/equipamentos e a
prestação dos serviços.

11.9. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de
Preços, apos o recebimento definitivo dos bens. deverão ser armazenadas em arquivo

proprio no Controle Interno ou no Departamento de Compras do Município ou na
I i°in\ CONTRATADA deverá
permitindo
e externos.
11.10.A
emitir ea fiscalização
encaminhar de
aoórgão
fiscalinterno
do contrato
a fatura
correspondente aos serviços executados, bem como a documentação complementar
exigida para pagamento.

II 11. A CONTRATADA deverá fazer cumprir todas as Normas Regulamentadoras
relativas a Segurança e Medicina do Trabalho. Fornecer, treinar e tornar obrigatório o
uso de equipamentos de segurança para seus empregados.

11.12. A CONTRATADA arcará com os eventuais custos de manutenção de máquinas

ou equipamentos cujo dano tenha sido comprovadamente causado por imperícia ou
maí-uso por parte do empregado.

11.13. A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as

Túb^to^^ necessárias ao atendimento de seus empregados acidentados ou com mal

11.14. A CONTRATADA deverá planejar a execução dos serviços de forma que não
í

°

andamento da rotina de funcionamento da CONTRATANTE

ulll ~ dos materiais, equipamentos,
observarinstalações
a condutaobjetivando
adequada de
seus empregados
na
utilização
a correta
execução dos

wsrviços.

CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado
inclusive a terceiros, pela execução inadequada dos serviços.

VAlrf'
CONTRATADA
arcardacom
os danos causados
as
dependências,
moveis deverá
e utensílios
CONTRATANTE.

por seus empregados
0155

MUNICÍPIO
DE PLANALTO
CNPJ: 76,460.526/0001-16
Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE

PLANALTO

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

11.18. A CONTRATADA deverá assumir todos os encargos de possível demanda
trabalhista, civil ou penai, relacionadas à prestação dos serviços.

11.19. A CONTRATADA deverá responder, em relação aos seus empregados, por

todas as despesas decorrerites dos serviços, tais como: salários, seguros de acidentes,
tributos, indenizações, auxílios refeição, auxílios-transporte e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas pelo Governo, assumindo a responsabilidade por
todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, bem como pelos encargos fiscais e comerciais, obrigando-se a
salda-los na época própria.

11.20. O descumphmento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das
condições de habilitação pela CONTRATADA dará ensejo à rescisão contratual sem

prejuízo das demais sanções, podendo a Contratante fazer a retenção de pagamento

se a CONTRATADA incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não o tiver
prestado a contento.

11.21. A fiscalização e acompanhamento dos serviços pertinente ao respectivo objeto,
será efetuado por funcionário devidamente designado pelas Secretarias Municipais
deste Município de Planalto.

11.22. A Contratada deverá atender aos encargos trabalhistas, previdenciários fiscais
e comerciais decorrentes:

durante toda a execução do Contrato em

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilítaçao e qualificação exigidas na licitação;

11.24. Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a execução do

Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto
as Obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

11.25 A CONTRATADA deverá apresentar preposto, aceito pelo Município de Planalto

durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente berri
como para manter contato com o Gestor do Contrato, devendo apresentar documento

constando, nome, n do CPF, n° do documento de identidade, endereço eletrônico (email) numero de telefone movei, que deverá ficar disponível durante todo o período da
jornada de trabalho, alem dos dados relacionados á qualificação profissional do
w[JÜSlO.

designação do preposto é vedada a indicação dos próprios empregados
responsáveis pela prestação dos serviços junto ao Município de Planalto, para o
,
u
11.27. Em c^o de necessidade de substituição de preposto. a CONTRATADA deverá
desempenho de tal função.

informar a CONTRATANTE previamente.

C^I^TRATADA deverá instruir seu preposto quanto á necessidade de atender
prontamente a quaisquer solicitações do Município de Planalto, do Gestor do Contrato

ou de seu substituto, acatando imediatamente as determinações, instruções e
orientações destes, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, devendo
HoteM a na execução
providencias
pertinentes
para que sejam corrigidas quaisquer
falhas detectadas
dos serviços
contratados.
11.29. São atribuições do preposto, entre outras:

I - Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados;
- Acompanhar e fiscalizar os trabalhos realizados pelos empregados da
0156

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE

PLANALTO

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Contratada;

" Promover o controle da assiduidade e pontualidade dos empregados
da Contratada, de acordo com as normas da Prefeitura Municipal de Planalto;
IV - Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e
orientações emanadas das autoridades da Prefeitura Municipal de Planalto e do Gestor
do Contrato;

V - Elaborar, acompanhar e controlar escalas de férias, evitando
situações de prejuízo aos serviços contratados;

^ VI - Reportar-se formalmente ao Gestor do Contrato para dirimir
quaisquer dúvidas a respeito da execução dos serviços;
VI! - Relatar formalmente ao Gestor do Contrato, pronta e imediatamente
toda e qualquer irregularidade observada;
VIII - Encaminhar ao Gestor do Contrato todas as Notas Fiscais/Faturas

dos serviços prestados, bem como esclarecer quaisquer dúvidas sobre a questão;
IX - Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da
Contratada, respondendo a Prefeitura Municipal de Planalto por todos os atos e fatos
gerados ou provocados por eles.

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA:

12.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ
CONTRATUAL;

12.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência
dela, poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:
12.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de
desistència de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso as
penalidades dos itens seguintes;

12.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar,
segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;

12.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
12.1.1.4- 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no
caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de

contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração nos
prazos e condições estabelecidas neste Edital;

12.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - FASE
CONTRATUAL

rMSC

12.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o
contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme
estabelece a Lei de Licitações.

12.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções

legais, a saber:
a) Advertência;

^

b) Multa administrativa, graduáveís conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, emissão de declaração de Idoneidade para licitar ou contratar com a
■
Pública,
prazo de
deConta
até 5do(cinco)
e inclusão
na que:
lista de
impedidos
de licitar
junto pelo
ao Tribunal
Estadoanos
do Paraná,
a licitante
,0H'
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1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;

4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

12.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade,
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o
valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na

hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados
da ata de sua convocação;

c) 10/o (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;

d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do objeto;

e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;

f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração á qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;

g) 10 /o (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados
da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da

administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis;

12.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza
e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:

P
escrita,sendo
com cabível
o intuitoapenas
de registrar
o comportamento
do advertência
licitante e/ou contratado,
em falhas
leves que nãoinadequado
acarretem
prejuízos graves ao município.

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n°

8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitandose os infratores às cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo
administrativo.

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso.
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5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso cobrada
judicialmente.

6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.

7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar
e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos
previstos nas disposições legais citadas.

9)serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com

a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
13- DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO

13.1 - Os preços dos objetos, constantes neste edital, caracterizando o valor unitário do

objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEÍS, salvo por fator superveniente que caracterize
a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03.

13.2 Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Detentora da Ata, esta
devera comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento por
meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma
metodologia da composição da proposta e documentação correlata(lista de preços de
fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas etc) que
comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente
avençadas.

13.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este
devera comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em
prejuízo da Municipalidade.

13.4 - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão
quanto a revisão de preços solicitada pela Detentora da Ata.

13.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a
analise técnica e jurídica do Município de Planalto.

13.6 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo
analisadas, a Detentora da Ata não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos
serão realizados aos preços acordados no presente instrumento.

,o
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14- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-âo até o 30° (trigésimo)
dia útil subsequente a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s)
nota(s) fiscal{is) e devidamente acompanhada de Certidão Neqativa de
INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.

14.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes
DOTAÇOES ORÇAMENTARIAS:
^
DOTAÇÕES
Conta da despesa

Funcional programática

Destinação de recurso

00260
00480
00690
01030
01290
01330
01350
01700
02080
02280

02.103.04.122.0402.2ÕÕ7
05.115.15.452.1501.10^
05.116.15.452.1501.2Q53"

3.3.90.39.00.00.00000
3.3.90.39.00.00.00000

07.121.12.361.1201.2036

3.3.90.39.00.00.00000

07.121.12.365.1201.2045~
07.121.12.365.1201.2046"'
07.121.12.366.1201.204T
09.126.10.301.1001.20^"
10.142.08.243.0801.2oT~
10.144.08.241.0801.202?"

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

02440

10.144.08.244.0801.2024

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000
3.3.90.39.00.00.00000
3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

14.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento
sera efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.

14.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em
nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele
apresentada, nos prazos definidos no item 14.1.

14 5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências
pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.

14.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já

?RSôRESE7ctítRP^rSí
14.7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante.

14.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

h

h

15 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
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15.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais
deverão estar devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o
prazo especificado no item 15.2, mediante:

a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, centro, de 2^ a 6^ feira, no horário compreendido
entre as 07h30 e IlhSOedas IShSOe 17h30.

b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de

recebimento, não o prazo de postagem;

15.2- O prazo para impugnação do Edital é de 3 (três) dias úteis antes da data fixada
para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos
providencias ou impugnar o ato convocatório.

® assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art
109, da Lei n° 8.666/93.

15.4- Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata da
síntese das suas razões e contra-razões. quando será concedido aos interessados o
prazo de 03(tres) dias corridos para a apresentação dos memoriais e razões do
recurso.

15 5- Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a) Pregoeiro
(a) concedera aqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para
apresentação das correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados

para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do
termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista imediata dos autos.

15.6- A falta de manifestação Imediata da proponente importará a preclusão do direito
de recurso. Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente

protelatorios ou quando nao justificada a intenção de interpor o recurso da proponente

no final da sessão do pregão.

15.7- Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivos.

de aprovetem^nto'°

® invalidação apenas dos atos insuscetíveis

16 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO.

ProVnf
® a partir da assinatura
meses e da
vigência
da Ata de Registro de
Preços sera de 12(doze) meses
mesma.
17 - DA CONTRATAÇÃO

decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de
CONTRATANTp
f vencedora que será denominada
due será
denominada dea
KATANTE, e aTf
licitante
de CONTRATADA,

OlGl

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.460.526/000M6

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
lUNICÍPIO DE

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

qual observará todas as normas legais e regulamentares, além das previstas neste
Edital e seus Anexos.

A contratação com a llcitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão,
será formalizada por intermédio de instrumento contratual.

17.2.1- As condições de prestação de serviço constam no presente Edital, e poderão
ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.
17.3- Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato na forma da minuta.

17.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
do fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art 64 § 1° da Lei n°
8.666/93.

'^

. ua i_ci [i.

17.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial do contrato.

17.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por iqual período nos
termos do art. 64, § 1°, da Lei n.° 8.666, de 1993.

17.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para
assinatura do contrato, no prazo estipulado, e, ainda, em caso de perda dos requisitos
habilitação até tal data, aplicar-se-á o disposto no art. 4°, inciso
XXIII, da Lei n.° 10.520/02.

17.5.1- Até a efetiva celebração do contrato com o adjudicatáho, a retomada do
procedimento licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente
apresentadas pelas Ncitantes e o disposto no art. 4°, XXIII, da Lei n.° 10.520/02, sem

prejuízo da aplicação das penalidades previstas, cabíveis ás licitantes que não

cumprirem os compromissos assumidos no certame.

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1-Esclarecimentos relativos á presente licitação e às condições para atendimento
das Obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando
solicitados pelo Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Fone; 46 3555-8100, em Planalto - PR.

18.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos
membros da Comissão de Licitação e proponentes presentes.

in
editalalterações,
serão resolvidos
peladocumentos
comissão àanexos
luz da Lei
iu.b2U, _Lei 8.666/93 e suaspresente
posteriores
todos os
ao
edital, sao complementares entre si.

18.4- O Murjicípio de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação
parcial ou totalmente, sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

MUNICÍPIO DE

PLANALTO

reclamação ou indenização.
19 - ANEXOS DO EDITAL

19.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo*
ANEXO I - Proposta de Preços (arquivo digital);
ANEXO II — Modelo de Carta de Credenciamento;

ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade;

ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do
Artigo 7® da Constituição Federal;

ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP*
ANEXO VII - Minuta de Contrato;

ANEXO VIII - Minuta Ata de Registro de Preços;
ANEXO IX - Termo de Referência.

Planalto-PR, ~ de maio de 2022.

LUIZ CARLOS BONí

Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 0-/2022
ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO
RAZÃO SOCIAL;
CNPJ N°

ENDEREÇO,

FONE:

MUNICÍPIO:

Credenciamos o(a) Sr.(a)
.

portador(a) da cédula de identidade sob

n*

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL

SRP N O—/2022, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante
legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta,
oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que
se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade,firmamos a presente

Local e data

/

/

NOME;
RG/CPF
CARGO

(assinatura com firma reconhecida)

35

0164

MUNICÍPIO DE PLANALTO
IÉèSIS

'^'6.460.526/0001-15

(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE

Dl" AM aPt^í^
PLANALTO

^30 Francisco de Assis. 1583

85750-000 planalto - paraná

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 0--/2022

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:.
CNPJ N°
ENDEREÇO

FONE:

MUNICÍPIO:

EST.

O representante legal da empresa
na

qualidade de Proponente do

procedimento lícitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 0~

/2022, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida
empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital
de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.
Local e data

/

/

NOME:
RG/CPF
CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 0-/2022
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:.
CNPJ N°

ENDEREÇO,

FONE:

MUNICÍPIO:

EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 0-

/2022, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados ínidôneos para
licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:
RG/CPF
CARGO

3
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 0-/2022

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII
DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PROPONENTE:
CNPJ N®

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade

de PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 0-/2022, por seu representante, declara, na forma
e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais
legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de
novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho,
no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF
CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 0--/2022

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou
EPP)

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ N°

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

EST.
O

representante

empresa

legal
.

na

da
qualidade

de

Proponente do procedimento llcitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL

SRP N° 0—12022, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de
direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte,
para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 LC
147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.
Local e data

/

/

NOME:

RG/CPF
CARGO
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N®
/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP N® 0--/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n® 1583, inscrito no CNPJ n®

76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor LUIZ CARLOS BONI, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro,'
casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná,'
portador da Cédula de Identidade RG n® 3.895.670-1 e do CPF/MF sob n°
747.491.029-20.

CONTRATADA:

_

inscrita no CNPJ sob n.°

^ com sede à

^
■
naoCidade
pelo Administrador(a)
Sr(a) de
portador(a) do RG n.°
residente

e

devidamente

^ neste ato representado
^ brasiíeiro(a),
comerciante
do CPF sob n.®
,

domiciliado(a),

na

Cidade

de

pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá
nos termos da Lei n 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições

do Edital de Pregão Presencial SRP N^ 037/2022 pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto deste contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
VISANDO O FORNECIMENTO SOB FORMA DE LOCAÇÃO TEMPORÃRIA
MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÕES DE BANHEIROS QUÍMICOs'
STANDS, TENDAS, TABLADOS, TAPUMES, GRADES DE ISOLAMENTO PALCOs'
GERADORES, ARQUIBANCADAS MÓVEIS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO
EVENTOS REALIZADOS
PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE^PLANALTO-PR,
conforme necessidade,
observadas as características

e demais condições definidas no edital e seus anexos, nas condições fixadas nas
cláusulas a seguir:
Item

Especificação

Palco profissional para show,
tamanho 10 metros de largura por 14
metros de comprimento, plataforma e
cobertura, sendo plataforma naval

Unid. Quant
Diária

Preço

Preço total

Unit(R$)

(R$)

03

com altura mínima de 1 metro e 20
cm referente ao solo, escada de
acesso lateral e proteção conforme
NPT de segurança. A cobertura
40
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devera ser em alumínio Q30 linha

pesada, com braços de sustentação
de P.A., lona vinilica KP 1000,
tencionamento com cabos de aço ou
cinta conforme a necessidade, altura
final de 9,00m (nove metros). Sendo
obhgatoho a montadora disponibilizar
de caixas de peso ou mestres de
sustentação, bem como ponta de
eixo. Aterramento com laudo de
medição e demais aparatos conforme
NPT vigente.
O Mesmo devera estar montado 48

horas antes do evento para liberação
do corpo de bombeiro, bem como ter
a ART ou RRT apresentada também
dentro deste prazo.(Será

considerada uma diária o evento que
tenha de 1 a 3 dias).

Palco profissional para sho\Aí,

Unid

tamanho 05 metros de largura por 10
metros de comprimento, plataforma e
cobertura, sendo plataforma naval
com altura minima de 1 metro e 20
cm referente ao solo, escada de
acesso lateral, com carpe na cor

cinza devidamente afixado e proteção
conforme NPT de segurança. A
cobertura devera ser em alumínio

Q30 linha pesada, com braços de
sustentação de P.A., lona vinilica KP
1000, tencionamento com cabos de
aço ou cinta conforme a necessidade.
Sendo obrigatório a montadora

disponibilizar de caixas de peso ou
mestres de sustentação, bem como
ponta de eixo. Aterramento com

laudo de medição e demais aparatos
conforme NPT vigente. O Mesmo
devera estar montado 48 horas antes

do evento para liberação do corpo de
bombeiro, bem como ter a ART ou
RRT apresentada também dentro
deste prazo.(Será considerada uma
diária o evento que tenha de 1 a 3

dias).

Praticavel para resalto de palco, com "ünidr
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minimo de 30 cm, sendo 02 metros
de largura por 12 metros de
comprimento. Material altamente

resistente com sustentação em aço
galvanizado ou aluminio. Chapas
navais em perfeito estado de uso.
(Será considerada uma diária o
evento que tenha de 1 a 3 dias).

Sonorização de grande porte (publico
estimado de 10 mil pessoas) local
aberto, sendo P.A. sistema de som de
linha de frente com no mínimo 16
caixas line aray com falantes mínimos
de 15 polegadas, e 16 caixas sub
grave, sendo falantes mínimos de 18
polegadas.

Sistema operacional sendo mesa de
no mínimo 56 canais digitais, tendo
como referencia PM5D, DIGICOSD,
SQ7 para mesma quantidade de vias

de multi-cabo e periférico para
sustentação dos mesmos, tão qual
grid em alumínio.

Sistema de sonorização de palco com
console de 56 canais tendo como
referencia PM5D, DIGÍCO SC7.
MONITOR: Console 56 canais e 32

Outputs Alien Heath DLive, SQ 7,
Yamaha PM5D RFI / DIGICO SD S, VI
3000 com 24 outputs analógicos
SOMENTE ACEITAMOS AS
CONSOLES ACIMA CITADAS 04
microfones wireless UR4 ou SLX 04
Sistemas de In Ear PSM 900 ou

Seenheiser EW 300 (Obrigatório) 01
Sistema Power Play com cabos e
ligação em Stereo (Obrigatório) 02
Monitores SM 400, bem como
cabeamento e microfone necessários
para sustentação instrumental e vocal.

01 Sistema de Side Fill Duplo 16
Pedestais 04 garras LP. Type your
text Backline: 01 amplificador de baixo
Ampeg, Hartke, Tracy EIliot, SWR. 01
Bateria completa com 5 estantes de
pratos DW,Yamaha, PearI Medidas
da bateria. Tons 10. 12. 14 e 16

O ^'
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polegadas, Bumbo 22" 01 Maquina de
Hí Hat, bem como toda sua

microfonação. Sistema de iluminação
contendo 28 beam 200, 7R, 26 par led
RGB,04 elipsoidal, 08 atomic, 05 mini
brut, 01 console wing malinght, 02
ventiladores, 01 painel digital de
tamanho mínimo 5X3 com resolução
compatível a P06, 02 varas de

lâmpadas par foco. 12 praticáveis
tamanho mínimo 1.20X2.00.

OBS: Obedecer na integra o rider
técnico do artista. (Será considerada
uma diária o evento que tenha de 1 a
3 dias).

Sonorização de MÉDIO porte (publico
estimado de 1 mil pessoas) local
aberto, sendo P.A. sistema de som de
linha de frente com no mínimo 08
caixas line aray com falantes mínimos
de 15 polegadas, e 12 caixas sub
grave, sendo falantes mínimos de 18
polegadas.

Sistema operacional sendo mesa de
no mínimo 36 canais digitais, tendo
para mesma quantidade de vias de

multi-cabo e periférico para
sustentação dos mesmos, tão qual
grid em alumínio de tamanho mínimo
de 12X8

Sistema de sonorização de palco com
console de 36 canais.

MONITOR: Conforme necessidade do
artista de porte médio, ou coral.

01 Sistema Power Play com cabos e
ligação em Stereo (Obrigatório). 01
Sistema de Side Fill. Sistema de
iluminação contendo 08 movie beam

200, 16 par led RGB,04 elipsoidal, 02
mini brut, 01 fog 2000

OBS: Obedecer na integra o rider
técnico do artista. (Será considerada
uma diária o evento que tenha de 1 a

3 dias).
LOCAÇÃO DE TENDA TIPO

1

PIRÂMIDE NO TAMANHO DE 10X10
METROS
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Tenda Piramidal 10x10 profissional
* Estrutura em ferro galvanizado
* Lona anti chamas

* Fácil montagem
* Altura pé direito 5,00mt
* Estrutura em ferro 40x40
galvanizado, com afixador de

sustentação nos seus pés, com
cobertura em lona branca anti-chamas
night day, com base em estrutura

metálica constituída e composta de
calhas inteiriças laterais para
captação e escoamento de água e
abertura superior com protetor
triangular tipo chapéu para evasão de
ar quente, com spot de iluminação e
uma tomada de energia de voltagem
bivolt e lâmpada fluorescente inclusa.
(Será considerada uma unidade a

locação para eventos de 1 a 3 dias).
LOCAÇÃO DE GRADE DE
CONTENÇÃO, ESTRUTURA

metros

METÁLICA PARA SEGURANÇA
MEDINDO 2,00 DE COMPRIMENTO
X 1,00 DE ALTURA METROS CADA
PEÇA, com encaixe e devidamente
instalado no local a ser indicado.

(Cada locação com duração de até 6
dias).

LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM NO

"JÕE

TAMANHO DE 5X10 COBERTO E
FECHADO com no mínimo:
- 4 pontos de luz;
- 6 pontos de ac 110 e 127v
- Piso Deck:

- Com 3 espelhos grandes;
- 7 araras;
- 3 mesas;
-15 cadeiras;

- Climatização.

Incluídos no custo as despesas com
transporte e instalação dos materiais.

VÁLIDA DE 01 A 06 DIAS COM
MONTAGEM E DESMONTAGEM E
ART INCLUSA.

LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM NO

TAMANHO DE 5X5 COBERTO E

Tínií

I
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CONTENDO:

- 03 PONTOS DE LUZ
- 03 PONTOS DE AC 110 E 127V
- PISO DECK

- COM 2 ESPELHOS
- 02 ARARAS
- 02 MESAS

- 08 CADEIRAS

INCLUSO DESPESAS COM

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS
MATERIAIS. LOCAÇÃO VÁLIDA DE
01 A 06 DIAS COM MONTAGEM E
DESMONTAGEM E ART INCLUSA.
BANHEIROS QUÍMICOS MODELO
PNE(PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS).
EM FIBRA DE VIDRO OU
POLIETILENO COM MEDIDAS

MÍNIMAS DE 2,40M DE ALTURA
1,60M DE LARGURA E 1,60M DE
COMPRIMENTO CONTENDO NO

MÍNIMO, VASO SANITÁRIO, CAIXA
DE DEJETOS. MICTÓRIO.

SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO,
IDENTIFICAÇÃO DE MASCULINO E '
FEMININO, PISO

ANTIDERRAPANTE, GRADES DE

VENTILAÇÃO DE AR. LUZ INTERNA,
TETO TRANSLÚCIDO PARA

ABSORÇÃO DE LUZ EXTERNA
TRINCO. PORTA COM

FECHAMENTO AUTOMÁTICO. PISO
REBAIXADO(SENDO
ANTIDERRAPANTE). CORRIMÃO
INTERNO E APOIO. DEVERÁ SER
EFETUADA A LIMPEZA NO MÁXIMO
A CADA 04 HORAS. INCLUÍDOS NO
CUSTO.

AS DESPESAS COM TRANSPORTE
E INSTALAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS. BEM COMO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE
TODA A REALIZAÇÃO DOS
EVENTOS.

COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO
*EM EVENTOS DE ATÉ 02(DOIS)
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DIAS DE DURAÇÃO, SERÁ
CONSIDERADO PAF?A PAGAMENTO
_ 01(UMA) DIÁRIA.
BANHEIRO químico EM FIBRA DE
VIDRO OU POLIETILENO COM

MEDIDAS MÍNIMAS DE 2,20 M DE
ALTURA 1,60M DE LARGURA E
1,60M DE COMPRIMENTO

CONTENDO NO MÍNIMO, VASO

SANITÁRIO, CAIXA DE DEJETOS,
MICTÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL

HIGIÊNICO, IDENTIFICAÇÃO DE
MASCULINO E FEMININO, PISO
ANTIDERRAPANTE, GRADES DE

VENTILAÇÃO DE AR, LUZ INTERNA,
TETO TRANSLÚCIDO PARA

ABSORÇÃO DE LUZ EXTERNA,
TRINCO, PORTA COM

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PISO
REBAIXADO(SENDO

ANTIDERRAPANTE), CORRIMÃO
INTERNO E APOIO. DEVERÁ SER
EFETUADA A LIMPEZA NO MÁXIMO
A CADA 04 HORAS. INCLUÍDOS NO
CUSTO .

AS DESPESAS COM TRANSPORTE
E INSTALAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, BEM COMO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE
TODA A REALIZAÇÃO DOS
EVENTOS.

COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO
*EM EVENTOS DE ATÉ 02(DOIS)
DIAS DE DURAÇÃO, SERÁ
CONSIDERADO PAF?A PAGAMENTO
01(UMA) DIÁRIA.

LOCAÇÃO DE 01 GERADOR 260

"i

KVA - GERADOR DE ENERGIA 260
KVA, CHAVE REVERSORA

AUTOMÁTICA NÃO PODENDO
HAVER TEMPO DE ESPERA PARA
ACIONAMENTO EM CASO DE
FALTA DE ENERGIA, CHAVE

GERAL DE 800 AMPERES,
CARENAGEM SILENCIOSA 80 DBS

(GERADOR SILENCIADO), 4
UNIDADES DE CABOS COM 20 MTS
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NO mínimo E com 01 OPERADOR,
FUNCIONAMENTO DE 12 HOFIAS
POR DIA DESPESAS
OPERACIONAIS DE TRANSPORTE

E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA
PROPONENTE. LOCAÇÃO PARA 06
DIAS COM ART INCLUSA.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA ILUMINAÇÃO PELO PERÍODO
DE 02 DIAS.

EQUIPAMENTOS EXIGIDOS:

- TRELIÇA PARA GRID DE
ILUMINAÇÃO EM ALUMÍNIO Q30
LINHA PESADA, COM O MÍNIMO
72(SETENTA E DOIS) METROS,
COM ALTURA E LOCAL DE

ACORDO COM A DEFINIÇÃO DA
EQUIPE TÉCNICA DQ

DEPARTAMENTQ DE CULTURA;
- FECHAMENTO PARA O GRID
FUNDO E LATERAIS EM TECIDO
OU SOMBRITE PRETO.
- 6(SEIS) MOVING BEAN 200

-20(VINTE) CANHÕES
- 08 MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS
- PAR LED 64 RGBW 3W.

-2(DUAS) MÁQUINAS DE FUMAÇA
1500W.

- MESA DIGITAL - 4(QUATRQ) MINI
BURT COM 4(QUATR0) LÂMPADAS.
- 8(0IT0) ELIPSOIDAIS MÍNIMO
250W.

- 12(DOZE) LÂMPADAS PAR 64.
- 2(D0IS) DIMMER 12(D0ZE)
CANAIS.

- 2(D0IS) PO POWER
- TODO CABEAMENTO

NECESSÁRIO PARA ILUMINAÇÃO.
- COM CABOS DE AÇO OU CINTA
PAIRA FIXAÇÃO E ATERRAMENTO
INCLUÍDOS NO CUSTO AS
DESPESAS COM TRANSPORTE E
INSTALAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, BEM COMO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE
TODA A REALIZAÇÃO DO EVENTO.
INCLUSO NO ORÇAMENTO O
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período que antecede o
EVENTO. NECESSÁRIO PARA A
MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS
E APÓS EVENTO PARA A
_^ESMONTAGEM DOS MESMOS.
LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE

PLÁSTICO BISTRÔ SEM ENCOSTO
NA LATERAL.

MEDIDA APROXIMADAS: 33 CM X

40 CMX87(LARGURA X

PROFUNDIDADE X ALTURA).
PESO APROX.: 2.00 KG.
CORES: BRANCA OU PRETA.
(Será considerada uma unidade a

locação para eventos de 1 a 3 dias).

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
publico estimado de 100 pessoas,
com no mínimo 4 degraus e 12 metros

de extensão. Estrutura em aço
galvanizado, tablado em madeira

laminada em perfeitas condições de
uso. Atendendo as normas NPT.
Período de 30 dias.

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 12 degraus, padrão para
sentar, degraus de aproximadamente
70cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos

bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 50m de comprimento,
mínimo 12 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente

70 cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos

bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo lOOm de

comprimento, mínimo 12 degraus
padrão para sentar, degraus de
aproximadamente 70cm de altura,
guarda corpo na frente, atrás e nas
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laterais, conforme normas de
segurança exigidas pelos bombeiros.

(Duração da locação de 02 a 06 dias)

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 3 degraus padrão para sentar,
degraus de aproximadamente 70cm
de altura, guarda corpo na frente,
atrás e nas laterais, conforme normas

de segurança exigidas pelos

bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 06 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente
70cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos

bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,

Unid

com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 09 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente
70cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos

bombeiros.(Duração da locação de

02 a 06 dias).
Locação de stand básico, com
divisórias, estrutura de alumínio,
divisória em chapa "TS" dupla face
branca, altura de 2,20 metros, com
spot de iluminação a cada 3 metros,
com uma tomada de energia de
voltagem bivolt e lâmpada fluorescente

inclusa, com testeira padrão em
alumínio de identificação de 1,00 x
0,50 metros com comunicação visual
aplicada em adesivo impresso com
fonte aríal preta tamanho de no mínimo

15 centímetros de altura, forração
interna no piso em carpe na cor cinza,
com provador de varal em cada stand
em ferro oval com cortinas

devidamente instalados, com cortina
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devidamente afixada para fechar o
stand na parte aberta, frente ao público
em tecido escuro que não possibilite a
visão dos transeuntes, e passarela em
carpe na cor vermelha, devidamente

afixado com fita dupla face na frente

dos stands.(Cada locação terá

duração de até 6 dias).
Locação de tenda piramidal aberta,
Unid
medindo 6,00 x 6,00 metros, com 2,70
metros de altura com afixador de

sustentação nos seus pés, com
cobertura em lona branca anti-chamas

night day, com base em estrutura
metálica constituída e composta de

calhas inteiriças laterais para captação
e escoamento de água e abertura

superior com protetor triangular tipo
chapéu para evasão de ar quente, com
spot de iluminação e uma tomada de

energia de voltagem bivolt e lâmpada
fluorescente inclusa.(Será considerada
uma unidade a locação para eventos

de 1 a 3 dias).
Locação de tablado em madeira deck, W?

nivelado.(Cada locação terá duração
de até 6 dias).
Locação de tapume de isolamento em M

lata, medindo 1,00 x 2,00 metros para linear
serem usados nos eventos e

devidamente instalados.(Cada locação

terá duração de até 6 dias).
Grupo Gerador de no mínimo 260kva, Diária
Stand By.

Paragrafo Primeiro - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos

os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições

expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 0-/2022, juntamente com seus
anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO.
O presente contrato terá sua execução indireta, empreitada por preço unitário. O inicio
da execução dos serviços dar-se-á conforme paragrafo terceiro da cláusula quinta do

0*^^2022

contratual e de acordo com o edital do Pregão Presencial SRP n°
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CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL

Parágrafo Úntco - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na
Cláusula Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$
("■

) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL"

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o
consumo do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTFRATADA

Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o

30° (trigésimo) dia útil e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo
Municipal.

Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a

descrição completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal

de Adrriinistração, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as
condições estabelecidas no Editai, Anexos e Cronograma:

a) Descrição dos objetos, com quantidades, valores unitário e total;
b) Número do processo licitatório.
o) Número do Contrato.

Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na
proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de
alíquotas de impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações
na legislação pertinente.

Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o

pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.

Paragrafo Sexto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica,
para conta em nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por

ele apresentada, nos prazos definidos no paragráfo segundo desta cláusula.
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até

que providencias pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada emitente da
fatura.

Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição

contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de
quaisquer outras disposições contratuais.

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o
adimplemento total do presente Contrato.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE"

a) E responsabilidade da CONTRATANTE os materiais, ferramentas e
equipamentos necessários para execução dos serviços, ficando apenas a cargo
da contratada o fornecimento de uniformes e EPTs.

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por servidor(es)
especialmente designado(s), anotando em registro próprio as falhas detectadas.
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indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

d) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

e) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

f) 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 ao preposto ou responsável por ela indicado, 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 passagem.

g) Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado
na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual
período, após a extinção ou rescisão do contrato

h) Observar e aplicar as legislações indicadas neste Termo de Referência bem
como as regras aqui estabelecidas.;

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) A prestação de serviços do respectivo objeto será efetuada em parcelas, ou
seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto.

b) A empresa vencedora do certame deverá entregar os materiais/equipamentos e
seiviços solicitados em parcelas conforme a necessidade da Administração
Publica, obedecendo ao descrito no objeto ou na ausência desta informação
sendo os mesmos entregues com no máximo até 01 (um) dia útil que antecede o
evento e desinstalados em até 01 (um) dia após o término do evento, esta

solicitação será formal do Departamento de Licitação/Compras do Município de
Planalto, a qual somente poderá ocorrer posteriormente à elaboração de
requerimento de compra pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do
subitem seguinte.

c) Caso haja necessidade de maior prazo em virtude de liberação junto aos
bombeiros, será informado com antecedência no requerimento dos serviços a
serem executados o prazo para instalação e vistoria.
d) O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes
informações:

a. Identificação da Secretaria Municipal solicitante;

b. Discriminação dos materiais/equipamentos e serviços a serem
adquiridas/locados;

c. Local onde serão entregues os materiais/equipamentos e serviços;
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d. Prazo para ©ntrega matoriais/equipameníos e serviços;

e. Quantidade e medidas dos materiais/equipamentos e serviços, quando for
o caso,

f. Jusdfícativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição;
g. Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.
e) O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município
que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido á
empresa vencedora do certame,juntamente com a respectiva nota de empenho.
t) A enipresa íicitante deve negar o fornecimento dos materiais/equipamentos e a
prestação dos serviços caso estes sejam solicitados sem a elaboração do
requerimento e as informações previstas no subitem 5.2.

g) A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou
penaíizaçào para a empresa vencedora do certame.

h) O não cumprimento do disposto neste item enseja a nuíidade da contratação e
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa

1) O fornecimento dos materiais/equipamentos e a prestação dos serviços pela
empresa vencedora do certame sem a prévia elaboração do requerimento

configura a concorrência da empresa para a nulidade do ato, configurando a máda contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho
eniitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da adoção das medidas
cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013

J) As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de
recebimento, para fins de recebimento definitivo dos materiais/equipamentos e a
prestação dos serviços.
k) As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de
Preços, apos o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenadas em

arquivo proprio no Controle Interno ou no Departamento de Compras do

Município ou na própria Secretaria Solicitante. permitindo a fiscalização de órgão

interno e externos.

^

I) A CONTRATADA deverá emitir e encaminhar ao fiscal do contrato a fatura
correspondente aos serviços executados, bem como a documentação
complementar exigida para pagamento.

m)A CONTRATADA deverá fazer cumprir todas as Normas Regulamentadoras
relativas a Segurança e Medicina do Trabalho. Fornecer, treinar e tornar

n^ Afl CONTRATADA arcara
equipamentos
de segurança
empregados.
n)
com os eventuais
custospara
de seus
manutenção
de máquinas

ou equipamentos cujo dano tenha sido comprovadamente causado por imperícia
OU mal-uso por parte do empregado.

o) A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as
medidas necessárias ao atendimento de seus empregados acidentados ou com
mal súbito.

p) A CONTRATADA deverá planejar a execução dos serviços de forma que não

contratante"

de funcionamento da

q) A CONTRATADA deverá observar a conduta adequada de seus empregados na
uhhzaçao dos materiais, equipamentos, instalações objetivando a correta
execução dos serviços.

2)0 ("
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r) A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado.
inclusive a terceiros, pela execução inadequada dos serviços,

s) A CONTRATADA deverá arcar com os danos causados por seus empregados
às dependências, móveis e utensílios da CONTRATANTE,

t) A CONTRATADA deverá assumir todos os encargos de possível demanda
trabalhista, civil ou penal, relacionadas à prestação dos serviços,

u) A CONTRATADA deverá responder, em relação aos seus empregados, por
todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como: salários, seguros de
acidentes, tributos, indenizações, auxílios refeição, auxílios-transporte e outras
que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo, assumindo a

responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, bem como pelos encargos
fiscais e comerciais, obrigando-se a saldá-los na época própria,
v) O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das
condições de habilitação pela CONTRATADA dará ensejo à rescisão contratual,
sem prejuízo das demais sanções, podendo a Contratante fazer a retenção de
pagamento se a CONTRATADA incorrer em qualquer inexecução do serviço ou
não o tiver prestado a contento.

w) A fiscalização e acompanhamento dos serviços pertinente ao respectivo objeto,
será efetuado por funcionário devidamente designado pelas Secretarias
Municipais deste Município de Planalto.

X) A Contratada deverá atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais decorrentes;

y) A contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

z) Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a execução do
Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

aa)A CONTRATADA deverá apresentar preposto, aceito pelo Município de Planalto,
durante o período de vigência do contrato, para representá-la
administrativamente, bem como para manter contato com o Gestor do Contrato,
devendo apresentar documento constando: nome. n° do CPF, n° do documento

de Identidade, endereço eletrônico (e-mail). número de telefone móvel, que

deverá ficar disponível durante todo o período da jornada de trabalho, além dos
dados relacionados à qualificação profissional do preposto.

bb)Na designação do preposto é vedada a indicação dos próprios empregados
responsáveis pela prestação dos serviços junto ao Município de Planalto para o
desempenho de tal função.

cc)Em caso de necessidade de substituição de preposto, a CONTRATADA deverá
informar a CONTRATANTE previamente.

dd) A CONTRATADA deverá instruir seu preposto quanto à necessidade de atender
prontamente a quaisquer solicitações do Município de Planalto, do Gestor do

Contrato ou de seu substituto, acatando imediatamente as determinações,
instruções e orientações destes, inclusive quanto ao cumprimento das Normas

Internas, devendo, ainda, tomar todas as providências pertinentes para que
O
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sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na execução dos serviços
contratados.

ee)São atribuições do preposto, entre outras:

I - Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados;
II - Acompanhar e fiscalizar os trabalhos realizados pelos empregados da
Contratada;

III - Promover o controle da assiduidade e pontualidade dos empregados da
Contratada, de acordo com as normas da Prefeitura Municipal de Planalto;

IV - Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações
emanadas das autoridades da Prefeitura Municipal de Planalto e do Gestor do
Contrato;

V - Elaborar, acompanhar e controlar escalas de férias, evitando situações de
prejuízo aos serviços contratados;

VI - Reportar-se formalmente ao Gestor do Contrato para dirimir quaisquer
dúvidas a respeito da execução dos serviços;

VII - Relatar formalmente ao Gestor do Contrato, pronta e imediatamente toda e
qualquer irregularidade observada;

VIII - Encaminhar ao Gestor do Contrato todas as Notas Fiscais/Faturas dos

serviços prestados, bem como esclarecer quaisquer dúvidas sobre a questão;
IX - Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da
Contratada, respondendo a Prefeitura Municipal de Planalto por todos os atos e fatos
gerados ou provocados por eles.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão
utilizados recursos financeiros oriundos do Município de Planalto Proveniente das
seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇÕES
Conta da despesa
00260

00480
00690
01030
01290
01330
01350
01700
02080
02280
02440

Funcional programática

Destinação de recurso

02.103.04.122.0402.2007

3.3.90.39.0Q.00.0Q000

05.115.15.452,1501.1052

3.3.90.39.00.00.00000

05.116.15.452.15Q1.2053

3.3.90.39.00.00.00000

07.121.12.361.1201.2036
07.121.12.365.1201.2045

3.3.90.39.00.00.00000

07.121.12.365.1201.2046

3.3.90.39.00.00.00000

07.121.12.366.1201.2042

3.3.90.39.00.00.00000

09.126.10.301.1001.2027

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00Q00

10.142.08.243.0801.2023

3.3.90.39.00.00.00000

10.144.08.241.0801.2021

3.3.90.39.00.00.0QOOO

10.144.08.244.0801.2024

3.3.90.39.00.00.00000

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO FASE CONTRATUAL

Paragrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em
vigor, o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
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Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme
estabelece a Lei de Licitações.
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente
as sanções legais, a saber:
a) Advertência:

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração*
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Publica, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de
impedidos de licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;

4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;

6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

Paragrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na

execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de
acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos
—
atraso, aouContratada
não realização
do ordem
objeto de
conforme
injustificado
o atraso,
incidirádaementrega
multa na
1% (umcontratado
por cento)

K?.
no/°(dez por cento)
percebido
Contratada,
por dia
atraso
na entrega.
) O/o
sobrepela
o valor
do contrato,
em de
caso
de descumprimento
total da
obrigação inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na

hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou
da ata de sua convocação;

condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;

décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do objeto;

e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;
p 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;

g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados
da ultirna prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da
fnnTl"'
<=ulpa da
Contratada, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções
cabíveis;
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em

Admt.íl7nr'?h,®
da falta,
os prejuízos
dela advindos
para a
dministraçao Publica ^e Suavidade
a reincidência
na prática
do ato conforme
discriminado
SwQuir.

°
registrar
o comportamento
o licitante e/ou contratado, sendo cabível
apenas
em falhas
leves que nãoinadequado
acarretem
prejuízos graves ao município.
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ft
administrativos
as condutas
previstas do
naspregão,
Leis Federais
n°
8.666/93
e 10.520/02, assim
como em decreto
regulamentador
suieitando-

admfnistrativo^

cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo

3) a multa a que se refere este Item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso.
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta a
contratada respondera pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos

Judicialmente

®

Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada

6) nao tendo sido prestada garantia, á Administração se reserva o direito de descontar

diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
li íI|j0S13.
1)_ as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento

infr°açõeTcom^et1daT^*^'^^

responsabilidade por perdas e danos decorrentes das

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar

IréSn.^
H^ Administração os que Incorrerem nos ilícitos
previstos nas disposições
legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei

CLÁUSULA NONA - PRAZOS E DA EXECUÇÃO
Paragrafo Prirneiro - O prazo de execução e vigência do presente Contrato será até /-/

, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando
o valor unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator

raTeTpSi ree/or*"'"
'
C0NTRATADA^p1te°H'
hipótese de solicitação de revisão de preços pela
fnmpJimlIfn esta devera comprovar a quebra do equilíbrio econômico-finanoeiro do
a r1«Z n^1.torininn1L°H apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo
orecos de^lhlfrpnt
composição da proposta e documentação correlata (lista de

etcí OUP rnmn n

iSnçadal

de'^P^'na1o^p'ç'tP ril"

"

aquisição de produtos e/ou matérias-primas,

^ contratação tornou-se inviável nas condições Inicialmente
hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município
do equilíbrio econômico-finanoeiro

ao
dicmtra
contrato,
o em
pr^ lrí
prejuízo da Municipalidade.
^""^Pi^^ecto
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Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens
anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA.

Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será
concedida após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto

Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem
sendo analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os
pagamentos serão realizados aos preços acordados no presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização,
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:

a)

o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;

b)

a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a

impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto
contratado;

d)
e)

não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;
a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do

CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou
transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a
boa execução do presente Contrato;

f)

o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para

acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;

g)

decretação de falência ou instauração de insolvência civil;

h)

dissolução de Sociedade;

i)

alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que,

a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;

j)
razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere
o contrato amplo conhecimento Público;

k)

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada

impeditiva da execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram
quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA COMUNICAÇÃO
Paragrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser
feitas por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura
Municipal de Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro CEP- 85 750-000Planalto, Paraná.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SUBCONTRATAÇÃO
lO
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Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a
execução do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Lei n°. 8.666, de 21 de junho de
1993, suas alterações, demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se supletívamente. os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos á luz da Lei n°. 8.666/93, e dos principios gerais de
direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão
oriunda deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E
por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente
contrato em 02(duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e
achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE. CONTRATADA e testemunhas.

Planalto - PR,

CONTRATANTE

de

de 2022.

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

59
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ANEXO VII -(MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)
MUNICÍPIO DE PLANALTO- PR
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 0--/2022

■;

de

de 2022, o Município de Planalto - PR, inscrito no

CNPJ/MF sob o n° 76.460.526/0001-16. com sede á Praça São Francisco de Assis. n°

1583, centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito
Municipal, Sr. LUIZ CARLOS BONI, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8 666/93 e
suas alterações, do Decreto Municipal n° 2727/2007, Decreto Municipal 4673/2017 e da

Lei n° 10.520/02, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão
Presencial SRP n® 0-/2022, por deliberação do Pregoeiro (a), devidamente
homologada e publicada no Diário Oficia) do Município de Planalto em

resolve

REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as

condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se
sequem.

^

Estado do

■■■' sediada na

Inscrição Estadual sob o n®

, n®

inscrita no CNPJ sob o n®

neste ato representada por seu

Sr

na cidade de

e

doravante designada CONTRATADA,

portador do RG n®

e do CPF n®
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

® ^ REGISTRO
visando a CONTRATAÇÃO
especializada
visandoDEoPREÇOS
FORNECIMENTO
SOB FORMA DE
DE
TEMPOFRARIA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÕES DE
^"'"^NDS, tendas, tablados, tapumes, GRADES DE
palcos,
GERADORES,
ARQUIBANCADAS
MÓVEIS

SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR, conforme
necessidade, observadas as características e demais condições definidas no edital e
seus anexos, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS objeto
para atender às necessidades do Município de Planalto, conforme especificações do
I ermo de Referencia e quantidades estabelecidas abaixoEspecificação

Palco profissional para show,
tamanho 10 metros de largura por 14

Unid.
Diária

Quant

Preço
Unit(R$)

Preço total
(R$)

03

metros de comprimento, plataforma e
cobertura, sendo plataforma naval
com altura minima de 1 metro e 20
cm referente ao solo, escada de
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acesso lateral e proteção conforme
NPT de segurança. A cobertura
devera ser em alumínio Q30 linha

pesada, com braços de sustentação
de P.A., lona vinilica KP 1000,

tencionamento com cabos de aço ou
cinta conforme a necessidade, altura

final de 9,00m (nove metros). Sendo
Obrigatório a montadora disponibilizar
de caixas de peso ou mestres de
sustentação, bem como ponta de
eixo. Aterramento com laudo de

medição e demais aparatos conforme
NPT vigente.
O Mesmo devera estar montado 48

horas antes do evento para liberação
do corpo de bombeiro, bem como ter
a ART ou RRT apresentada também
dentro deste prazo.(Será

considerada uma diária o evento que
tenha de 1 a 3 dias).
Palco profissional para show,

tamanho 05 metros de largura por 10

Unid

metros de comprimento, plataforma e
cobertura, sendo plataforma naval
com altura minima de 1 metro e 20
cm referente ao solo, escada de

acesso lateral, com carpe na cor

cinza devidamente afixado e proteção
conforme NPT de segurança. A
cobertura devera ser em alumínio

Q30 linha pesada, com braços de
sustentação de P.A., lona vinilica KP

1000, tencionamento com cabos de
aço ou cinta conforme a necessidade.
Sendo obrigatório a montadora

disponibilizar de caixas de peso ou
mestres de sustentação, bem como
ponta de eixo. Aterramento com

laudo de medição e demais aparatos
conforme NPT vigente. O Mesmo
devera estar montado 48 horas antes

do evento para liberação do corpo de
bombeiro, bem como ter a ART ou
RRT apresentada também dentro
deste prazo.(Será considerada uma
diária o evento que tenha de 1 a 3

30
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dias).

Praticavel para resalto de palco, com
mínimo de 30 cm, sendo 02 metros
de largura por 12 metros de
comprimento. Material altamente

resistente com sustentação em aço
galvanizado ou alumínio. Chapas
navais em perfeito estado de uso.
(Será considerada uma diária o

evento que tenha de 1 a 3 dias).

Sonorização de grande porte (publico
estimado de 10 mil pessoas) local
aberto, sendo P.A. sistema de som de
linha de frente com no mínimo 16

caixas line aray com falantes mínimos
de 15 polegadas, e 16 caixas sub
grave, sendo falantes mínimos de 18
polegadas.

Sistema operacional sendo mesa de
no mínimo 56 canais digitais, tendo
como referencia PM5D, DIGICOSD,

SQ7 para mesma quantidade de vias
de multi-cabo e periférico para
sustentação dos mesmos, tão qual
grid em alumínio.

Sistema de sonorização de palco com
console de 56 canais tendo como
referencia PM5D, DIGICO SC7.
MONITOR: Console 56 canais e 32

Outputs Alien Heath DLive, SQ 7,
Yamaha PM5D RH / DIGICO SD 8, Vi
3000 com 24 outputs analógicos
SOMENTE ACEITAMOS AS
CONSOLES ACIMA CITADAS 04
microfones wireless UR4 ou SLX 04
Sistemas de In Ear PSM 900 ou

Seenheiser EW 300 (Obrigatório) 01
Sistema Power Play com cabos e

ligação em Stereo (Obrigatório)02
Monitores SM 400, bem como
cabeamento e microfone necessários
para sustentação instrumental e vocal.

01 Sistema de Side Fill Duplo 16

Pedestais 04 garras LP. Type your
text Backline: 01 amplificador de baixo
Ampeg, Hartke, Tracy EIliot, SWR. 01
Bateria completa com 5 estantes de

^Or'
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pratos DW, Yamaha, PearI Medidas

da bateria, Tons 10, 12, 14 e 16

polegadas. Bumbo 22" 01 Maquina de
Hi Hat, bem como toda sua

microfonação. Sistema de iluminação
contendo 28 beam 200, 7R, 26 par led
RGB, 04 elipsoidal, 08 atomic, 05 mini
brut, 01 console wing malinght, 02
ventiladores, 01 painel digital de
tamanho mínimo 5X3 com resolução
compatível a P06, 02 varas de

lâmpadas par foco. 12 praticáveis
tamanho mínimo 1.20X2.00.

OBS: Obedecer na íntegra o rider
técnico do artista. (Será considerada
uma diária o evento que tenha de 1 a
3 dias).

Sonorização de MÉDIO porte (publico
estimado de 1 mil pessoas) local
aberto, sendo P.A. sistema de som de
linha de frente com no mínimo 08
caixas Une aray com falantes mínimos
de 15 polegadas, e 12 caixas sub
grave, sendo falantes mínimos de 18
polegadas.

Sistema operacional sendo mesa de
no mínimo 36 canais digitais, tendo
para mesma quantidade de vias de

multi-cabo e periférico para
sustentação dos mesmos, tão qual
grid em alumínio de tamanho mínimo
de 12X8

Sistema de sonorização de palco com
console de 36 canais.

MONITOR: Conforme necessidade do
artista de porte médio, ou coral.

01 Sistema Power Play com cabos e

ligação em Síereo (Obrigatório). 01
Sistema de Side Fill. Sistema de
iluminação contendo 08 movie beam

200, 16 par led RGB,04 elipsoidal, 02
mini brut, 01 fog 2000

OBS: Obedecer na integra o rider
técnico do artista.(Será considerada
uma diária o evento que tenha de 1 a
3 dias).

LOCAÇÃO DE TENDA TIPO

1
O r^'

0192

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.525/0001-16

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE

PLANALTO

Praça São Francisco de Assis, 1583

/ToAéA

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PIRÂMIDE NO TAMANHO DE 10X10
METROS

Tenda Piramidal 10x10 profissional
* Estrutura em ferro galvanizado
* Lona anti chamas

* Fácil montagem
* Altura pé direito 5,00mt
* Estrutura em ferro 40x40
galvanizado, com afixador de

sustentação nos seus pés, com
cobertura em lona branca anti-chamas
night day, com base em estrutura

metálica constituída e composta de
calhas inteiriças laterais para
captação e escoamento de água e
abertura superior com protetor
triangular tipo chapéu para evasão de
ar quente, com spot de iluminação e
uma tomada de energia de voltagem
bivolt e lâmpada fluorescente inclusa.
(Será considerada uma unidade a

locação para eventos de 1 a 3 dias).
locaçAo de grade de
CONTENÇÃO, ESTRUTURA

metros

METÁLICA PARA SEGURANÇA
MEDINDO 2,00 DE COMPRIMENTO
X 1,00 DE ALTURA METROS CADA
PEÇA, com encaixe e devidamente
instalado no local a ser indicado.

(Cada locação com duração de até 6
dias).
LOCAÇAO DE 1 CAMARIM NO

uníd.

TAMANHO DE 5X10 COBERTO E
FECHADO com no mínimo:
- 4 pontos de luz;
- 6 pontos de ac 110 e 127v
- Piso Deck:

- Com 3 espelhos grandes;
- 7 araras;
- 3 mesas;
-15 cadeiras;

- Climatização.

Incluídos no custo as despesas com
transporte e instalação dos materiais.
VÁLIDA DE 01 A 06 DIAS COM
MONTAGEM E DESMONTAGEM E
ARTINCLUSA.

iC"^'
ni93

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 75.460.526/0001-16

MUNICÍPIO DE

PLANALTO

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM NO
TAMANHO DE 5X5 COBERTO E
FECHADO
CONTENDO:

- 03 PONTOS DE LUZ

- 03 PONTOS DE AC 110 E 127V
- PISO DECK

-COM 2 ESPELHOS
- 02 ARARAS
- 02 MESAS

- 08 CADEIRAS

INCLUSO DESPESAS COM

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS
MATERIAIS. LOCAÇÃO VÁLIDA DE
01 A 06 DIAS COM MONTAGEM E
DESMONTAGEM E ART INCLUSA.
BANHEIROS QUÍMICOS MODELO
PNE(PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS).
EM FIBRA DE VIDRO OU

PÇLIETILENO COM MEDIDAS
MÍNIMAS DE 2,40M DE ALTURA
1,60M DE LARGURA E 1,60M DE
COMPRIMENTO CONTENDO NO

MÍNIMO, VASO SANITÁRIO, CAIXA
DE DEJETOS, MICTÓRIO,

SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO,
IDENTIFICAÇÃO DE MASCULINO E
FEMININO, PISO

ANTIDERRAPANTE, GRADES DE

VENTILAÇÃO DE AR, LUZ INTERNA.
TETO TRANSLÚCIDO PARA

ABSORÇÃO DE LUZ EXTERNA
TRINCO, PORTA COM

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PISO
REBAIXADO(SENDO
ANTIDERRAPANTE), CORRIMÃO
INTERNO E APOIO. DEVERÁ SER
EFETUADA A LIMPEZA NO MÁXIMO
A CADA 04 HORAS. INCLUÍDOS NO
CUSTO .

AS DESPESAS COM TRANSPORTE
E INSTALAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, BEM COMO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE
TODA A REALIZAÇÃO DOS
EVENTOS.

JOiJ'
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COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO
*EM EVENTOS DE ATÉ 02(DOIS)
DIAS DE DURAÇÃO, SERÁ
CONSIDERADO PARA PAGAMENTO
01(ÜMA) DIÁRIA.
BANHEIRO químico EM FIBRA DE
VIDRO OU POLIETILENO COM

MEDIDAS MÍNIMAS DE 2,20 M DE
ALTURA 1,60M DE LARGURA E
1.60M DE COMPRIMENTO

CONTENDO NO MÍNIMO, VASO

SANITÁRIO, CAIXA DE DEJETOS,
MICTÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL

HIGIÊNICO. IDENTIFICAÇÃO DE
MASCULINO E FEMININO, PISO
ANTIDERRAPANTE, GRADES DE

VENTILAÇÃO DE ÃR, LUZ INTERNÃ,
TETO TRANSLÚCIDO PARA

ABSORÇÃO DE LUZ EXTERNA,
TRINCO, PORTA COM

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PISO
REBAIXADO(SENDO
ANTIDERRAPANTE), CORRIMÃO
INTERNO E APOIO. DEVERÁ SER
EFETUADA A LIMPEZA NO MÁXIMO
A CADA 04 HORAS. INCLUÍDOS NO
CUSTO.

AS DESPESAS COM TRANSPORTE
E INSTALAÇÃO DOS
EQUIPÁMENTOS, BEM COMO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE
TODA A REALIZAÇÃO DOS
EVENTOS.

COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO
•EM EVENTOS DE ATÉ 02(DOIS)
DIAS DE DURAÇÃO, SERÁ
CONSIDERADO PARA PAGAMENTO
OI(UMA) DIÁRIA.

LOCAÇÃO DE 01 GERADOR 260

1

KVA - GERADOR DE ENERGIA 260
KVA, CHAVE REVERSORA

AUTOMÁTICA NÃO PODENDO
HAVER TEMPO DE ESPERA PARA
ACIONAMENTO EM CASO DE
FALTA DE ENERGIA, CHAVE

GERAL DE 800 AMPERES.
CARENAGEM SILENCIOSA 80 DBS
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(GERADOR SILENCIADO), 4
UNIDADES DE CABOS COM 20 MTS

NO MÍNIMO E COM 01 OPERADOR,
FUNCIONAMENTO DE 12 HORAS
POR DIA DESPESAS
OPERACIONAIS DE TRANSPORTE

E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA
PROPONENTE. LOCAÇÃO PARA 06

DIAS COM ART INCLUSA.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA ILUMINAÇÃO PELO PERÍODO
DE 02 DIAS.

EQUIPAMENTOS EXIGIDOS:
- TRELIÇA PARA GRID DE

ILUMINAÇÃO EM ÃLUMÍNIO Q30
LINHÃ PESADA, COM O MÍNIMO

72(SETENTA E DOIS) METROS,
COM ALTURA E LOCAL DE

ACORDO COM A DEFINIÇÃO DA
EQUIPE TÉCNICA DQ

DEPARTAMENTO DE CULTURA;
- FECHAMENTO PARA O GRID
FUNDO E LATERAIS EM TECIDO
OU SOMBRITE PRETO.
- 6(SEIS) MOVING BEAN 200.
- 20(VINTE) CANHÕES
- 08 MINI BRUT COM 4 LÂMPADAS
- PAR LED 64 RGBW 3W.

-2(DUAS) MÁQUINAS DE FUMAÇA
1500W.

- MESA DIGITAL - 4(QUATR0) MINI
BURT CQM 4(QUATRQ) LÂMPADAS.
- 8(QITQ) ELIPSQIDAIS MÍNIMO
250W.

- 12(DOZE) LÂMPADAS PAR 64.
- 2(D0IS) DIMMER 12(DOZE)
CANAIS.

- 2(DOIS) PO POWER
-TODO CABEAMENTO

NECESSÁRIO PARA ILUMINAÇÃO.
- COM CABOS DE AÇO OU CINTA
PARA FIXAÇÃO E ATERRAMENTO
INCLUÍDOS NO CUSTO AS
DESPESAS COM TRANSPORTE E
INSTALAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, BEM COMO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE

O
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TODA A REALIZAÇAO DO EVENTO!
INCLUSO NO ORÇAMENTO O
PERÍODO QUE ANTECEDE O
EVENTO, NECESSÁRIO PARA A
MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS
E APÓS EVENTO PARA A
DESMONTAGEM DOS MESMOS.
LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE

PLÁSTICO BISTRÔ SEM ENCOSTO
NA LATERAL.

MEDIDA APROXIMADAS: 33 CM X
40 CMX87(LARGURA X

PROFUNDIDADE X ALTURA).
PESO APROX.: 2,00 KG.
CORES: BRANCA OU PRETA.
(Será considerada uma unidade a
locação para eventos de 1 a 3 dias)

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
publico estimado de 100 pessoas,
com no mínimo 4 degraus e 12 metros

de extensão. Estrutura em aço
galvanizado, tablado em madeira

laminada em perfeitas condições de
uso. Atendendo as normas NPT.
Período de 30 dias.

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 30m de comprimento,

mínimo 12 degraus, padrão para
sentar, degraus de aproximadamente

70cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos

bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 50m de comprimento,
mínimo 12 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente

70 cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos

bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,

Unid

com no mínimo lOOm de

comprimento, mínimo 12 degraus
padrão para sentar, degraus de
r
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aproximadamente 70cm de altura,
guarda corpo na frente, atrás e nas
laterais, conforme normas de
segurança exigidas pelos bombeiros.

(Duração da locação de 02 a 06 dias).

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,

Unid

com no mínimo 30m de comprimento,

mínimo 3 degraus padrão para sentar,
degraus de aproximadamente 70cm

de altura, guarda corpo na frente,
atrás e nas laterais, conforme normas

de segurança exigidas pelos
bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 30m de comprimento,

mínimo 06 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente

70cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos

bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 09 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente
70cm de altura, guarda corpo na
frente, atrás e nas laterais, conforme
normas de segurança exigidas pelos

bombeiros.(Duração da locação de

02 a 06 dias).
Locação de stand básico, com
divisórias, estrutura de alumínio,
divisória em chapa "TS" dupla face
branca, altura de 2,20 metros, com
spot de iluminação a cada 3 metros,
com uma tomada de energia de
voltagem bivolt e lâmpada fluorescente

inclusa, com festeira padrão em
alumínio de identificação de 1,00 x

0,50 metros com comunicação visual
aplicada em adesivo impresso com
fonte arial preta tamanho de no mínimo

15 centímetros de altura, forração
Interna no piso em carpe na cor cinza,
|com provador de varal em cada stand

1-0

0198

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.525/0001-16

Fone;(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-mail: planalto@planaítQ.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE

PLANALTO

Praça São Francisco de Assis. 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

em ferro oval com cortinas

|

devidamente instalados, com cortina

devidamente afixada para fechar o
stand na parte aberta, frente ao público
em tecido escuro que não possibilite a
visão dos transeuntes, e passarela em
carpe na cor vermelha, devidamente

afixado com fita dupla face na frente
dos stands.(Cada locação terá

duração de até 6 dias).
23

Locação de tenda piramidal aberta,
Unid
medindo 6,00 x 6,00 metros, com 2,70
metros de altura com afixador de

sustentação nos seus pés, com
cobertura em lona branca anti-chamas
night day, com base em estrutura

metálica constituída e composta de
calhas inteiriças laterais para captação
e escoamento de água e abertura

superior com protetor triangular tipo
chapéu para evasão de ar quente, com
spot de iluminação e uma tomada de

energia de voltagem bivolt e lâmpada
fluorescente inclusa.(Será considerada
uma unidade a locação para eventos
de 1 a 3 dias).

24

Locação de tablado em madeira deck, W
nivelado.(Cada locação terá duração
de até 6 dias).

25

Locação de tapume de isolamento em M

lata, medindo 1,00 x 2,00 metros para linear
linear
serem usados nos eventos e

devidamente instalados.(Cada locação

terá duração de até 6 dias).
26

Grupo Gerador de no mínimo 260kva, Diária

|Stand By.
1.2._A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
aquisições que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica
para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a
preferencia de aquisição em igualdade de condições.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS
2.1. A presente Ata terá validade por 12(doze) meses, a partir de sua assinatura.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO
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3.1. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão
gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art 62 da
Lei n° 8.666, de 1993.

3.2. A aquisição obedecerá á conveniência e as necessidades do Municíoio de
Planalto - PR.

^

Contratante

atender rigorosamente as especificações exigidas pela

3 4._0 Município de Planalto efetuará seus pedidos à Detentora da Ata nos termos

da Clausula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer
meio. inclusive e-maíl, o qual deverá conter além dos requisitos da Cláusula Quarta as
seguintes informações:
3.2.1. Número da Ata;

3.2.3. Número do item conforme Ata;
3.2.3. Dotação orçamentária onerada;
3.2.4. Valor do material;
3.2.5. Requerimento.

quarta - DO PRAZO. LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE
RECEBIIVIENTO

^

4.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os materiais/equipamentos
e serviços solicitados em parcelas conforme a necessidade da Administração Pública
obedecendo ao descrito no objeto ou na ausência desta informação, sendo os mesmos
entregues com no máximo até 01 (um) dia útil que antecede o evento e desinstalados
em ate 01 (um) dia apos o término do evento, atendendo a todo.s ns rpniii«itn.=

constantes no item 11 do edital, após a solicitação formal do Departamento de

Compras do Município de Planalto, a qual somente poderá ocorrer posteriormente a
eiaboraçao de requerimento de compra feito peia Secretaria Municipal solicitante
nos termos do subitem 4.2.

informaçõer^^^'^'"^^"*° mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes
a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
b) Discriminação dos objetos a serem adquiridos;
c) Local onde serão entregues;
d) Prazo para entrega do objeto;

e) Quantidade e medidas, quando for o caso;

f) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição'
g) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

'

..
requerimento
ser enviado
Departamento dedeLicitações
Município^que
verificará deverá
a possibilidade
da ao
aquisição/prestação
serviços doe

tTrlT
pedido à empresa vencedora do certame, juntamente com a
respectiva nota respectivo
de empenho.

sQlirtaHn«^<=AT'^®®f
^ Prestação
de serviçosprevistas
caso estes
sejam
solicitados sem a eiaboraçao do requerimento
e as informações
no subitem
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4.4.1, A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou
penalizaçào para a empresa vencedora do certame.

4.5, O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa.

4.6, O fornecimento de materiais/serviços pela empresa vencedora do certame sem

a jDrévia elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a
nulidade do ato, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de
eventual nota de empenho emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da
medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei
12.846/2013.

4.7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de
recebimento, para fins de recebimento definitivo dos serviços.

4.8. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro
de Preços, após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenados em

arquivo no Departamento de Licitações do Município ou no Controle Interno da própria
Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos

4 09. Deverá haver comprovação e garantia do serviço, devendo ser refeito o
serviço defeituoso, no prazo máximo de 03(três) dias úteis a contar da comunicação do
fato, sem qualquer ônus para o Município.

5. CLÁUSULA QUINTA-DO PAGAMENTO

.

. Q pagamento será feito pelo Município de Planalto/PR, em até 30

(trinta) dias apos a emissão da note. Hp forma parcelada, conformp n
tornecimento dos serviços, nos termos do item 14 do edital do certame

0.1. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como

emitida a ordem bancária para pagamento.

0.2. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que

CONTRATADA, que
nesta AtaTn
de Registro de Preços.

porventura não tenha sido prevL

^ nasciespesas
a aquisição
dos objetos
empenhadas
seguintescom
dotações
orçamentárias:

registrados nesta ata serão

DOTAÇÕES
Conta da despesa
00260
00480
00690
01030
01290
01330

01350
01700
02080
02280
02440

Funcional programática

Destinação de recurso

02.103.04.122.0402.2007

3.3.90.39.00.00.00000"

05.115.15.452.1501.1Q52"
05.116.15.452.1501.205f

3.3.90.39.00.00.00000

07.121.12.361.1201.2036

3.3.90.39.00.00.00000"~

07.121.12.365.1201.2045'
07.121.12.365.1201.2046""
07.121.12.366.1201.20^
09.126.10.301.1001.2027""
10.142.08.243.0801.2023"
10.144.08.241.0801 ■2Q2T
10.144.08.244.0801.2024

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.0Q.00.00000
3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000
3.3.90.39.00.00.00000
3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000
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6. CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
6.1. A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por um
representante do Departamento de Administração, conforme termo de referência

ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e
de tudo dará ciência à Administração, bem como atestar a prestação de serviços nos
termos do item 11 do edital.

'

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
oo

n 0.666/93.

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei

6.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia,
mes e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis.

Ficam credenciados pela Administração do Municipio, para fiscalização da

Ata de Registro de Preços, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer
°

Marcelo Felipe Schmitt para, junto ao representante da

üUNTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou Irregularidades que forem

veriticadas,_ as quais, se não sanadas no prazo estabeiecido, serão obieto de
comunicação oficial a CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis.
6.5. A fiscalipçao para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante

à°CONTRATADA ^

mediante autorização e posterior comunicação

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO.S
7.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, indusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.

nonnt 7'°

poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do

H ^no rnercado ou de
S fato queem
decorrência
de bens
eventual
redução cabendo
dos preços
p aticados
eleve
o custo dos
registrados,
ao
orgao gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

° fornecedor
visando à negociação para redução de preços e sua
adequaçao ao praticado
pelo mercado;
Frustrada
negociação,
liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o"
registro,
semaaplicação
de penalidade;
fornecedores visando igual oportunidade de
negoaaçao, observada a ordem de classificação original do certame
fomprpHnr
mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
rnmnmm
requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o orgao gerenciador poderá:
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7.4.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da

Lei—n^—8.666/93. quando cabível, para rever o preço registrado em razão da
superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou. ainda em caso
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontraíual.

7.4.2. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do

compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento,
sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e

7.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação, quando cabível.

7.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar
as alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando
analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.

7.6. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração
adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem
o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil,
produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a
deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com

justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da
Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a
análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e
numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.

7.7. É vedado à Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto
aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às
sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor
prevista nesta Ata.

7.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário

Oficial do Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
vantajosa, nos termos do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13.
7.9. E proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

7.10. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação, salvo nos
casos previstos acima.

7.11. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
8.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo
específico além das hipóteses contidas no edital, quando:

8.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
8.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente,
ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
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8.1.3, Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei
n° 8.666/93, ou no art. 7° da Lei n° 10.520/02.

8.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata
devidamente comprovados e justificados:
8.2.1. Por razões de interesse público;
8.2.2. A pedido do fornecedor.

8.2.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

9. CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Comete infração administrativa, a lícitante/Adjudicatária que, no decorrer da
licitação:

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando
convocada dentro do prazo de validade da proposta;
b) Apresentar documentação falsa;

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
i) Cometer fraude fiscal;
g) Fizer declaração falsa;

h) Ensejar o retardamento da execução do certame.

9.2 - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o
contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não conforme
estabelece a Lei de Licitações.

9.3- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções
legais, a saber:
a) Advertência;

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de

impedidos de licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
contrato;

2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;

4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;

6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

9.4 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos
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a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme
contratualidade, injustificado, a Contratada Incidirá em multa na ordem de 1% (um por
cento) sobre o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento
total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato ou
ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias
contados da ata de sua convocação;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula
OU condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;

d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do fornecimento do objeto;

e)0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do obieto
em atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;
cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula
ou condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;

g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato
contados da ultima prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da

administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia
independentemente das demais sanções cabíveis;

9.5. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a
a gravidadenadaprática
falta, do
osato
prejuízos
dela
advindos apara
a Administração
ubiica e a® reincidência
conforme
discriminado
seguir:

advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento
inadequado do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não
acarretem prejuízos graves ao município.
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as condutas
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Leis Federais
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pregão,
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rescinda
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4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
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9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e
contratar com a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente
para aplicar a punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREGO

10.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACÕFfi DAS PARTES
a) A prestação de serviços do respectivo objeto será efetuada em parcelas, ou
seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto.

b) A empresa vencedora do certame deverá entregar os materiais/equipamentos e
serviços solicitados em parcelas conforme a necessidade da Administração

Publica, obedecendo ao descrito no objeto ou na ausência desta informação

sendo os mesmos entregues com no máximo até 01 (um) dia útil que antecede o
evento e desinstaíados em até 01 (um) dia após o término do evento, esta

solicitação será formal do Departamento de Licitação/Compras do Município de
Planalto, a qual somente poderá ocorrer posteriormente á elaboração de
requerimento de compra pela Secretaria Municipal solícitante, nos termos do
subitem seguinte.

c) Caso haja necessidade de maior prazo em virtude de liberação junto aos
bombeiros, será informado com antecedência no requerimento dos serviços a
serem executados o prazo para instalação e vistoria.

d) O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seouintes
informações:

a. Identificação da Secretaria Municipal solicitante;

b. Discriminação dos materiais/equipamentos e serviços a serem
adquiridas/locados;

c. Local onde serão entregues os materiais/equipamentos e serviços;
d. Prazo para entrega materiais/equipamentos e serviços;
e. Quantidade e medidas dos materiais/equipamentos e serviços quando for
o caso;

f. Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição;
g. Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

e) O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município
que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à
empresa vencedora do certame,juntamente com a respectiva nota de empenho.
T) A empresa licitante deve negar o fornecimento dos materiais/equipamentos e a

prestação dos serviços caso estes sejam solicitados sem a elaboração do
requerimento e as informações previstas no subitem 5.2.

g) A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou
penalização para a empresa vencedora do certame.

h) O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa.

ij O fornecimento dos materiais/equipamentos e a prestação dos serviços pela
empresa vencedora do certame sem a prévia elaboração do requerimento

configura a concorrência da empresa para a nulidade do ato, configurando a má020B
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fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho
emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da adoção das medidas
cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.

j) As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de
recebimento, para fins de recebimento definitivo dos materiais/equipamentos e a
prestação dos serviços.

k) As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de
Preços, após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenadas em

arquivo próprio no Controle Interno ou no Departamento de Compras do
Município ou na própria Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão
interno e externos.

I) A CONTRATADA deverá emitir e encaminhar ao fiscal do contrato a fatura

correspondente aos serviços executados, bem como a documentação
complementar exigida para pagamento.

m)A CONTRATADA deverá fazer cumprir todas as Normas Regulamentadoras
relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. Fornecer, treinar e tornar

obrigatório o uso de equipamentos de segurança para seus empregados.

n) A CONTRATADA arcará com os eventuais custos de manutenção de máquinas
ou equipamentos cujo dano tenha sido comprovadamente causado por imperícia
ou mal-uso por parte do empregado.

o) A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as
medidas necessárias ao atendimento de seus empregados acidentados ou com
mal súbito.

p) A CONTRATADA deverá planejar a execução dos serviços de forma que não
comprometam

o

bom

andamento

da

rotina

de funcionamento

da

CONTRATANTE.

q) A CONTRATADA deverá observar a conduta adequada de seus empregados na
utilização dos materiais, equipamentos, instalações objetivando a correta
execução dos serviços.

r) A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado,
inclusive a terceiros, peia execução inadequada dos serviços.

s) A CONTRATADA deverá arcar com os danos causados por seus empregados
ás dependências, móveis e utensiiios da CONTRATANTE.

t) A CONTRATADA deverá assumir todos os encargos de possivei demanda
trabaihista, civii ou penal, relacionadas á prestação dos serviços.

u) A CONTRATADA deverá responder, em relação aos seus empregados, por
todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como: salários, seguros de
acidentes, tributos, indenizações, auxílios refeição, auxílios-transporte e outras
que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo, assumindo a

responsabilidade por todos os encargos prevídenciários e obrigações sociais

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, bem como pelos encargos

fiscais e comerciais, obrigando-se a saldá-los na época própria.

v) O descumprímento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das
condições de habilitação peia CONTRATADA dará ensejo à rescisão contratual,
sem prejuízo das demais sanções, podendo a Contratante fazer a retenção de
pagamento se a CONTRATADA incorrer em qualquer inexecução do serviço ou
não o tiver prestado a contento.
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w) A fiscalização e acompanhamento dos serviços pertinente ao respectivo objeto
será efetuado por funcionário devidamente designado pelas Secretarias
Municipais deste Município de Planalto.

x) A Contratada deverá atender aos encargos trabalhistas, previdenciários fiscais
e comerciais decorrentes;

y) A contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

z) Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a execução do
Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

aa)A CONTRATADA deverá apresentar preposto, aceito pelo Município de Planalto,
durante o período de vigência do contrato, para representá-la
administrativamente, bem como para manter contato com o Gestor do Contrato,
devendo apresentar documento constando: nome, n° do CPF, n° do documento

de Identidade, endereço eletrônico (e-mail), número de telefone móvel, que

deverá ficar disponível durante todo o período da jornada de trabalho, além dos
dados relacionados à qualificação profissional do preposto.

bb)Na designação do preposto é vedada a indicação dos próprios empregados
responsáveis pela prestação dos serviços junto ao Município de Planalto para o
desempenho de tal função.

cc)Em caso de necessidade de substituição de preposto, a CONTRATADA deverá
informar a CONTRATANTE previamente.

dd) A CONTRATADA deverá instruir seu preposto quanto à necessidade de atender
prontamente a quaisquer solicitações do Município de Planalto, do Gestor do

Contrato ou de seu^ substituto, acatando imediatamente as determinações,
instruções e orientações destes, inclusive quanto ao cumprimento das Normas

Internas, devendo, ainda, tomar todas as providências pertinentes para que

sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na execução dos serviços
contratados.

ee)São atribuições do preposto, entre outras:

I - Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados;
II - Acompanhar e fiscalizar os trabalhos realizados pelos empregados da
Contratada;

III - Promover o controle da assiduidade e pontualidade dos empregados da
Contratada, de acordo com as normas da Prefeitura Municipal de Planalto;

ly - Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações

emanadas das autoridades da Prefeitura Municipal de Planalto e do Gestor do
Contrato;

V - Elaborar, acompanhar e controlar escalas de férias, evitando situações de
prejuízo aos serviços contratados;

~ R®Portar-se formalmente ao Gestor do Contrato para dirimir quaisquer

duvidas a respeito da execução dos serviços;

VII - Relatar formalmente ao Gestor do Contrato, pronta e Imediatamente, toda e
qualquer irregularidade observada;
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VIII - Encaminhar ao Gestor do Contrato todas as Notas Fiscais/Faturas dos

serviços prestados, bem como esclarecer quaisquer dúvidas sobre a questão;
IX - Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da
Contratada, respondendo a Prefeitura Municipal de Planalto por todos os atos e fatos
gerados ou provocados por eles.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE
ACEITAÇÃO DO OBJETO

12.1. A empresa vencedora do certame (CONTRATADA) deverá, no momento da

assinatura do contrato, atualizar junto ao departamento de compras/licitações um
endereço de e-mail, que será responsável por receber as requisições de materiais.
12.2. A CONTRADA deverá executar os serviços em parcelas conforme a
necessidade e a solicitação formal do Departamento de Compras do Município de
Planalto, a qual será formalizada através de e-mail.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO

13.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não
possam ser dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema,
com referência expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão
pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, apíicando-lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, combinado com o inciso XII do art
55, do mesmo diploma legal.

14.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos
os seus dispositivos, o edital do Pregão Presencial SRP n® 0-/2022, o seu respectivo
Termo de referência, e a proposta da empresa.

14.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial SRP n° 0-/2022.

14.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que vai
assinada pelo Excelentíssimo Senhor Luiz Carlos Boni, Prefeito Municipal do Município
de Planalto, e pelo (a) Sr.(a)
, qualificado preambularmente, representando a
Detentora da Ata.

Planalto - PR

de

de 2022.

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal

Detentora da Ata(NOME)
Representante Legal
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