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SEGUE EM ANEXO IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E PEDIDO DE ALTERAÇÃO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO E
OU IMPUGNAÇÃO
Att; Marco Aurélio Dias Teixeira
(46)999187626
Titular Administrativo

MARCO A, DIAS TEIXEIRA EVENTOS M.E. - CNPJ 16651256/0001-07

R: SÃO JOAQUIM N"792-B.CRISTO REI-FCO. BELTRÃO PR

^

(46)9106-1123 / 9918-7626 megatopHsventos/^hotmail.com

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO/CHEFE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PR

{TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO /MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ)

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO NS 045/2022 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
Ao TERCEIRO dia do mês de junho de 2022 é que a empresa Marco A Dias Teixeira Eventos ME - pessoa jurídica de
direito privado, devidamente inscrita no CNPJ 16651256/0001-07, neste ato representada pelo seu sócio
administrador Marco Aurélio Dias Teixeira inscrito sob o registro 5051923-6, se apresenta com o devido respeito
perante a administração municipal de Planalto - PR para dentro do prazo hábil que nos é legado através da lei

8666/93 a interposição ao processo licitatório 45/2022, datado para 07 de junho de 2022, e tempestivamente,
conforme permitido no § 29, do art. 41, da Lei n9 8666/93, e na Lei 10.520/2002,em tempo hábil, à presença de
Vossa Senhoria a fim de IMPUGNAR os termos do Edital em referência, que adiante específica o que faz na
conformidade seguinte
l-TESPESTIVIDADE.

A presente Impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que o prazo para protocolar o pedido é de 03
dias úteis contados antes da data fixada para recebimento das propostas e habilitação.

Considerando o prazo legal para apresentação da presente impugnação,são as razões ora formuladas plenamente
tempestivas, uma vez que o termo final do prazo de impugnação se dá em 03 de junho de 2022, razão pela qual
deve conhecer e julgar a presente impugnação.
II - FATOS.

A subscrevem-te ao se deparar com as exigências constante no item; 9.2.4 Das Qualificações Técnicas, alínea
9.2.4.1, 9.2.4.2 e 9.2.4.5 a qual exige que a empresa seja atrelada ao CREA Conselho Regional de Arquitetura e
Agronomia.

E não abre precedente para as novas formações de conselhos como a o CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil. Em que a própria administração erra ao denominar CREA englobando a arquitetura ao conselho.

a exigência da execução de 10 eventos semelhantes ao licitado, faz a mesma decorrer da situação;
III-DIREITO.

Solicitamos conforme acima já destacado, que seja feita a devida alteração abrindo espaço para as empresas
federadas ao CAU esteja podendo contribuir com este certame dada as devidas prerrogativas conforme
estabelecido na Resolução CONFEA n9 218, de 29 de junho de 1973 e no Anexo II da Resolução CONFEA n9 1.010,
de 22 de agosto de 2005 e as Resolução CAU/BR n9 51. que define as atribuições privativas da profissão de
arquiteto e urbanista - atividades que só podem ser realizadas por esses profissionais. A norma foi publicada no
Diário Oficial da União dando plenos poderes ao arquiteto urbanista de gerir atividades no contexto de

intervenção em ambientes internos ou externos de edificação, definindo a forma de uso do espaço em função de
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acabamentos, mobiliário e equipamentos, além das Interfaces com o espaço construído - mantendo ou não a
concepção arquitetônica original -, para adequação às novas necessidades de utilização.

Tomado pela lei primordial que o órgão publico não pode ferir o principio da competitividade e Ilegalidade se dá
no momento que a exigência restringe o caráter competitivo,fazendo tal exigência;

Admitir, prever, inciuir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam
oufrustrern o seu caráter competitivo, Inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências
ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos llcitantes ou de qualquer outra circunstância
Impertinente ou Irrelevante para o específico objeto do contrato.
IV-PEDIDOS.

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente.

quer ainda seja determinada a republlcação do Edital, Inserindo a alteração aqui pleiteada, reabrindo-se o prazo
Inicialmente previsto, conforme § 49, do art. 21, da Lei n9 8666/93.
Nestes Termos

Pede Deferimento.

Francisco Beltrão,03 de junho de 2022

MARCO AURÉLIO DIAS TEIXEIRA
ADMINISTRADOR TITULAR
CPF 023731769-98
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ATA DE RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL
N° 045/2022

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas,
a Comissão de Apoio, juntamente com a Sra. Pregoeira, CARLA SABRINA REChi
MALINSKI, nomeados pela Portaria 002/2022, reuniram-se para o ato de análise e
julgamento da impugnação interposta pela empresa MARCO A DIAS TEIXEIRA
EVENTOS ME, contra o edital de Pregão Presencial n° 045/2022, referente ao
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 PELA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR. A impugnação foi
recebida

tempestivamente,

no

dia

03/06/2022,

através

do

email

licitacao@planalto.pr.gov.br, ás 16:47hrs (dezesseis horas e quarenta e sete

minutos), e em síntese a "Impugnante solicita que seja feita a devida alteração

abrindo espaço para as empresas federadas ao CAU esteja podendo contribuir com

este certame dada as devidas prerrogativas conforme estabelecido na Resolução
CONFEA n° 218, de 29 de junho de 1973 e no Anexo II da Resolução CONFEA n°
1.010, de 22 de agosto de 2005 e as Resolução CAU/BR n° 51."

A Comissão à vista dos autos passa a tecer as seguintes considerações: 1 —
Preliminarmente faz-se necessário frisar que nossos editais são pautados sob a
legalidade e na busca do aperfeiçoamento e aprimoramento da contratação e/ou
aquisição de serviços e produtos de primeira qualidade; 2- Para excluir ou modificar
uma cláusula, antes se faz necessário verificar se, realmente, a mesma está
incorreta, restritiva ou ilegal;

Quanto ao pedido de inclusão de participação de empresas federadas ao CAU, para
corrigir o problema, será acatado o pedido e assim retificado o edital.

A Comissão recebe a presente Impugnação por própria e tempestiva, e, no mérito
concede-lhe provimento e julga-a PROCEDENTE, retificando as exigências do Editai
de Pregão Presencial n° 045/2022.

Desta forma, informamos que o edital RETIFICADO estará disponível no portal para
consulta.

A íntegra desta ata será encaminhada ao e-mail: Marco Aurélio Dias Teixeira
meqatopeventosi^.hotmail.com e encontrar-se-á disponível, também, no site do

Município de Planalto, pelo endereço UtXq J/www.planalto.pr.gov.br/.
Nada mais havendo a relatar, a Sra. Pregoeira encerrou a sessão.
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Pregoeira

?EZAR/AUGUSTO SOARES

)66.4^2.549-03
Equipe de apoio
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«UNICÍPIO DE

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO N° 045/2022
MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
1-PREÂMBULO:

1.1- O 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 Boni, de conformidade com a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas
alterações. Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a Lei
n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações. Lei Complementar 123/06 e Lei

Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014 e demais legislações aplicáveis, torna
pública a realização de licitação, no dia 24/06/2022 às 09:00h (nove horasL no Prédio

da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Município de
Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos termos
constante no item 2 do presente instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus
Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de
habilitação, deverão ser entregues no máximo até às 09:00h inove horas) do dia
08/06/2022.

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de
Planalto -www.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone
(46) 3555-8100 Ramal 221, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao
Departamento de Licitação do Município no endereço acima citado, de segunda a sexta
feira, no horário das 07:30h às 11:30h edas 13:30h às 17:30 h.
2 - DO OBJETO

2.1- É objeto desta licitação 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 PELA

ADMINISTRAÇÃO PIJBLICA NO MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR, conforme
necessidade, observadas as características e demais condições definidas no edital e
seus anexos.

Especificação

Unid. Quant

Palco profissional para show.
Diária
tamanho 10 metros de largura por 14

03

Preço
Preço total
Unit(R$)
(R$)
18.000,00 54.000,00

O^'
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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 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

8.500,00

25.500,00

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
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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.

9.500,00

28.500,00

unid.

15.500,00 46.500,00

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 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 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 Fleath 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

P399
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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
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

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
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.

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 inteqra o rider
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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

19,00

9.500,00

unid.

14.000,00 14.000,00

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

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;
- Climatização.
Incluídos no custo as despesas com

X)

:
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transporte e instalação dos materiais.
VÁLIDA DE 01 A 06 DIAS COM
MONTAGEM E DESMONTAGEM E

ART INCLUSA.
LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM NO

unid.

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
01 A 06 DIAS COM MONTAGEM E
DESMONTAGEM E ART INCLUSA.
BANHEIROS QUÍMICOS MODELO

1.153,00

6.918,00

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
Si
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EQUIPAMENTOS, BEM 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)DIÃRIA.
BANHEIRO químico EM FIBRA DE
VIDRO OU POLIETILENO COM

520,00

15.600,00

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

CONTENDO NO MÍNIMO, VASO

SANITÃRIO, CAIXA DE DEJETOS,
MICTÓRIO, SUPORTE PARA PAPEL

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

VENTILAÇÃO DE AR, LUZ INTERNA,
TETO TIRANSLUCIDO PARA

ABSORÇÃO DE LUZ EXTERNA,
TRINCO, PORTA COM

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

AS DESPESAS COM TRANSPORTE
E INSTALAÇÃO DOS
EQUIPÃMENTOS, BEM COMO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE
TODA A REALIZAÇÃO DOS
EVENTOS.

COM EQUIPE DE MÃNUTENÇÃO
*EM EVENTOS DE ATÉ 02(DOIS)
DIAS DE DURAÇÃO, SERÃ
CONSIDERADO PARA PAGAMENTO
01(UMA) DIÁRIA.

LOCAÇÃO DE 01 GERADOR 260
KVA - GERADOR DE ENERGIA 260

"i

16.000,00 48.000,00

KVA, CHAVE REVERSORA

AUTOMÁTICA NÃO PODENDO
HAVER TEMPO DE ESPERA PARA
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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,
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

serv.

4.110,00

12.330,00

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(QUATRO) MINI
BURT CQM 4(QUATRQ) LÃiMPADAS.
- 8(OITO) ELIPSQIDAIS 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 ATERRÃMENTO
INCLUÍDOS NO CUSTO AS
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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 BISTRÒ SEM ENCOSTO

280,00

NA LATERAL.

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

PROFUNDIDADE X ALTURA).
PESO APROX.: 2,00 KG.
CORES: BfRANCA 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

10.000,00 10.000,00

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

30.000,00 60.000,00

bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).
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LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,

60.000,00 120.000,00

Unid

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.

(Duração da locação de 02 a 06 dias).

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,

4.500,00

9.000,00

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,

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,

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,
com uma tomada de energia de
voltagem bivolt e lâmpada fluorescente
inclusa, com testeira padrão em
alumínio de identificação de 1,00 x

2000

60,00

120.000,00

0,50 metros com comunicação visual
aplicada em adesivo impresso com
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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.(Cada locação terá

duração de até 6 dias).
23

Locação de tenda piramidaí aberta,

Unid

30

750,00

22.500,00

1000

54,00

54.000,00

iOO

28,00

11.200,00

2.200,00

13.200,00

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 bivoít e lâmpada
fluorescente inclusa.(Será considerada
uma unidade a locação para eventos

de 1 a 3 dias).
24

Locação de tablado em madeira deck, Í\F
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
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.
Total Estimado:

06

870.828,00

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$870.828,00 (oitocentos
e setenta mil, oitocentos e vinte e oito reais) do presente ato convocatório.
3-DA ABERTURA:
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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: 24/06/2022.
HORA: 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 à
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 Pais, 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 valer o direito de prioridade,
conforme modelo constante no anexo VI, que deverá ser entregue a(o)
Pregoeira(o) no início 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):
5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a)
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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 por
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 111);

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 Identidade 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);

Todas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob
as penas da Lei) que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo
anexo).

5.3- A ausência de credenciamento constituirá motivo de ínabilitação 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:

5.4.1- Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
microempresas ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VI.

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
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 N° 1, deverá
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preferencialmente ser gerada pelo sistema EQUÍPLANO auto cotação, (conforme link:
http://planalto.pr.qov.br/upload/downloads/esProposta.exe). 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) Dados 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 eíetrônico(e-mail), este
último, 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
licitação, 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, será 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 Licitador, 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
termo 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
convocatório 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.

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
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serviços até a conclusáo dos mesmos.

j) Em nenhurna 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.

I) 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) Reconhece 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

6.4.1- Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste
Edital.

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
inexequíveis.

6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços
ou vantagens baseadas em ofertas das demais lícitantes. 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 deverá ser de no mínimo 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
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
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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°. 045/2022

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PLANALTO

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N°. 045/2022
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,
após 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
não previamente credenciadas.

8.2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, o(a) Pregoeiro (a)
comunicará 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) concluirá, 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 pelo(a) Pregoeiro (a).
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:
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9.2.1- Da Regularidade Fiscal

9.2.1.1 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
r
h'
V

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 ME! o Balanço Patrimonial pode ser substituído pela
Declaração Anual SIMEI do ultimo exercício.

9.2.2.2.2 — Empresas constituídas dentro do ano vigente que não possuem balanço
patrimonial, deverão apresentar declaração do Contador responsável com número do
CRC (Conselho Regional de Contabilidade), com assinatura reconhecida firma em

cartório (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 lulho de 2011.

9.2.3.1 — Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei n°
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 e
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Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

9.2.4.2 - Prova de registro do profissional da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU
conforme Art. 6° e Art. 8°, inciso II, da resolução n° 336/1989 do CONFEA (Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia) ou Art. 47 da lei n° 12.378/2010 do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil;

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(eís) técnicos (s) indicado, emitido pelo conselho de classe responsável.
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
licitação, profissionais detentores de cursos, NR 10 (instalações elétricas), para os itens
4, 5, 8, 9, 12, 13, 22 e 26 e NR 35 (Trabalho em altura) para os itens 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9,
12, 13, 23, e 26 para cumprimento das normas técnicas de segurança.
9.2.4.7.1 - A comprovação do vínculo empregaticio 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 cópia da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social.
9.2.4.8 - Está dispensada de apresentar documentação técnica referente ao item
9.2.4.1, 9.2.4.2, 9.2.4.4 e 9.2.4.5 do edital somente as empresas que apresentarem
proposta para os itens 7, 14, 24 e 25.
9.2.5 - Documentos Complementares:

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;
9.2.5.3- Declaração de Idoneidade (anexo IV).

9.2.5.4 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da
16
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Constituição Federal (anexo V);

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 ainda em cóp^a 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 artigo 43 6
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
parágrafo 2°, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores;

9.3.4-As Certidões quanto á 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.

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

deverão ser apresentados em até 01 (uma) hora anterior á 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
Municipal de Planalto - PR, situada na Praça São Francisco de Assis n°

1583 - Centro, no horário das 07:30 às 11:30 e das 13:00 ás 17:00 h., sem custo algum

para a empresa interessada em participar do certame, desde que acompanhados dos
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originais para que sejam realizadas as conferências necessárias.

9.3.8- O 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 melo 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 á 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 iicitantes
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 nâo 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.

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.

10.2.9- Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e

ordenadas às 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.

1^0.2.12- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a)
regoeiro (a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor

decidindo motivada e expressamente a respeito.

10.2.13- Se a oferta não for aceitável. o(a) Pregoeiro (a) examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.

10.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma
sessão do Pregão.
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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
forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem
classificatória, 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
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

10.4 - ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E
ADJUDICAÇÃO.

10.4.1- Efetuados os 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 microempresas 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 á 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, pelo(a) própno(a)
Pregoeiro^ (a), na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua
interposição, 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)
examinará a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e,
em caso positivo, verificará as condições de habilitação de seu proponente, e assim

sucessivamente, até 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 término do prazo do recorrente, sendo-Ihes assegurada vista Imediata dos
autos;

10.4.8- Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as
licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais
apresentadas, a ordem de classificação, a analise da documentação exigida para

habilitação 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 á
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 á disciplina do Decreto n° 4673/2017.
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10.7.2 - 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° 8.666/93, 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 econômico-financeiro,
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:

10-7.6 - 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 àqueles 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 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 desínstalados

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 solicitante, nos termos do subitem seguinte.

11-2.1 — Caso haja necessidade de maior prazo em virtude de liberação junto aos
bombeiros, será informado com antecedência de 30 (trinta) dias, no requerimento dos
serviços a serem executados o prazo para instalação e vistoria.

11.3. O 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;

0331

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/000M6

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

PLANALTO

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

-Quantidade e medidas dos materials/equipaiTientos 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 à
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, 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.
11.10. A CONTRATADA deverá emitir e encaminhar ao fiscal do contrato a fatura

correspondente aos serviços executados, bem como a documentação complementar
exigida para pagamento.

11.11. A CONTRATADA deverá fazer cumprir todas as Normas Regulamentadoras
relativas á 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
mal-uso por parte do empregado.

11.13.A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as
medidas necessárias ao atendimento de seus empregados acidentados ou com mal
súbito.

11.14. A CONTRATADA deverá planejar a execução dos serviços de forma que não
comprometam o bom andamento da rotina de funcionamento da CONTRATANTE.

^ CONTRATADA
deverá observarinstalações
a condutaobjetivando
adequada de
seus empregados
na
utilização
dos materiais, equipamentos,
a correta
execução dos
serviços.

11.16. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado,
inclusive a terceiros, pela execução inadequada dos serviços.

11.17.A CONTRATADA deverá arcar com os danos causados por seus empregados
as dependências, móveis e utensílios da CONTRATANTE.
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11.18. A CONTRATADA deverá assumir todos os encargos de possível demanda
trabalhista, civil ou penal, relacionadas à prestação dos serviços.

11.19. 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.

P descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das
condições de habilitação pela CONTRATADA dará ensejo á 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;

11.23. 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;

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, 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 (email) número de telefone móvel, que deverá ficar disponível durante todo o período da
jornada de trabalho, além dos dados relacionados á qualificação profissional do
preposto.

11.26. 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.

'

11.27. Em caso de necessidade de substituição de preposto, a CONTRATADA deverá
informar a CONTRATANTE previamente.

11.28. 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.
11.29. 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
lO
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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.

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
desistência 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

INADIMPLÊNCIA

DO

CONTRATO - FASE

CONTRATUAL

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, 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:
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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 contratualldade

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/o (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 /o (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/o (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à 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 úl5ma 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.

ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n°

8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-

se 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 qarantia
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 IRREAJUSTÁVEIS, 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

deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeíro 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
deverá 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 à revisão de preços solicitada pela Detentora da Ata.

13.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a
análise 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.
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14- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão até o 30° (trigésímo)
dia útil subsequente a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de
INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.

14.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes
DOTAÇOES 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

3.3.90.39.00.00.000QO

05.115.15.452.1501.1052

3.3.90.39.00.00.00000

05.116.15.452.1501.2053

3.3.90.39.00.00.00000

07.121.12.361.1201.2036

3.3.9Q.39.00.00.00000

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

10.142.08.243.0801.2023

3.3.90.39.00.0Q.OOOOO

10.144.08.241.0801.2021

3.3.90.39.00.00.00000

10.144.08.244.0801.2024

3.3.90.39.00.00.00000

14.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento
será 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
declinado no preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório
PREGÃO PRESENCIAL SRP n' 045/2022.

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.

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 11 h30 e das 13h30 e 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.

15.3- À Lícitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art
109, da Lei n° 8.666/93.

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(três) 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) concederá àqueles 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
término 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. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente

protelatórios ou quando não 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.
15.8- O acolhimento de recurso Importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

16-VIGÊNCIA E EXECUÇÃO.

16.1- O prazo de execução é de 12 (doze) meses e vigência da Ata de Registro de
Preços será de 12(doze) meses a partir da assinatura da mesma.
17- DA CONTRATAÇÃO

obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de
contrato celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de

CONTRATANTE, e a lícitante vencedora que será denominada de CONTRATADA, a
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qual observará todas as normas legais e regulamentares, além das previstas neste
Edital e seus Anexos.

17.2- A contratação com a licitante 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.

17.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial do contrato.
17.4-0 prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual 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
de manutenção da 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 adjudicatário, a retomada do
procedimento licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente

apresentadas pelas licitantes e o disposto no art. 4°, XXIII, da Lei n.° 10.520/02, sem

prejuízo da aplicação das penalidades previstas, cabíveis às licitantes que não
cumprirem os compromissos assumidos no certame.

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1- Esclarecimentos relativos à 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 á 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.

18.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão à luz da Lei
10.520, Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao
edital, são complementares entre si.

18.4- O Município 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
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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 11 - 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, 06 de junho de 2022.

C.
LUIZ CARLOS BGNI

Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 045/2022
ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:,
CNPJ N°

ENDEREÇO.

,FONE:_

MUNICÍPIO:

EST.

Credenciamos o(a) Sr.(a)
portador(a) da cédula de identidade sob
e

CPF

sob

n°
n°

A participar do procedimento iicitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL

SRP N° 045/2022, 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)
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 045/2022
ANEXO

- 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 licltatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N®

045/2022, 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° 045/2022
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°

045/2022, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos
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
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 045/2022

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII
DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE:
CNPJ N°

ENDEREÇO

FONE:

MUNICÍPIO:

EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade

de PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 045/2022, 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

o
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 045/2022

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
ng

da
qualidade

de

Proponente do procedimento licitatórío sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL

SRP N° 045/2022, 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

I

/

NOME:
RG/CPF
CARGO
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°

/2022

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 045/2022

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.°

>
Cidade de
pelo Adminístrador(a) o Sr(a)
portador(a) do RG n.°
residente
e
domiciliado(a),

devidamente

^ com sede à

, neste ato representado
brasíleiro(a), comerciante,
, e do CPF sob n.°
na
Cidade
dê

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° 045/2022 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, GFÍADES DE ISOLAMENTO, 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 edita! e seus anexos, nas condições fixadas nas
cláusulas a seguir:
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
Unlt(R$)

Preço total
(R$)

03

com altura minima de 1 metro e 20

cm referente ao solo, escada de
acesso lateral e proteção conforme
NPT de segurança. A cobertura
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devera ser em 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, 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
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 PA,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 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.

307''Q347
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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, DIGIGOSD,
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, SQ 7,
Yamaha PM5D RH / DIGICO SD 8, Vi

3000 com 24 outputs analógicos
SOMENTE ACEITAMOS AS
CONSOLES ACIMA CITADAS 04
microfones v\/ireless 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

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

mícrofonação. Sistema de iluminação
contendo 28 beam 200, 7R, 26 par led
RGB, 04 elipsoidal, 08 atomic, 05 mini
brut, 01 console wing malinghí, 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
PIRÂMIDE NO TAMANHO DE 10X10

unid.

METROS
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Tenda Píramidal 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

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

unid.

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

unid.

TAMANHO DE 5X5 COBERTO E
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FECHADO
CONTENDO;
- 03 PONTOS DE LUZ

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

-COM 2 ESPELHOS
- 02 ARAFiAS
- 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 PARA 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
EFETUÁDA A LIMPEZA NO MÁXIMO
Á 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 ATÊ 02(DOIS)
DIAS DE DURAÇÃO, SERÁ
CONSIDERADO PARA PAGAMENTO

01 (UMA) DIÁRIA.
LOCAÇÃO 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 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(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
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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

unid.

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

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).
LOCAÇAO 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).
20

LOCAÇAO DE ARQUIBANCADA,
Unid
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

LOCAÇAO 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).
22

Locação de stand básico, com
divisórias, estrutura de alumínio,

M'

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, 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
49
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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,
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.

Parágrafo 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°. 045/2022, 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 início
da execução dos serviços dar-se-á conforme paragrafo terceiro da cláusula quinta do
presente instrumento contratual e de acordo com o edital do Pregão Presencial SRP n°
045/2022.
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CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na
Cláusula Primeira a CONTRATANTE pagará á 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 CONTRATADA

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 Administração, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as
condições estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma:
a) Descrição dos objetos, com quantidades, valores unitário e total;
b) Número do processo licitatório.
c) 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.

Parágrafo 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 providências 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
adímplemento total do presente Contrato.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) É responsabilidade da CONTRATANTE os materiais, ferramentas e
equipamentos necessários para execução dos serviços, ficando apenas a cargo
da contratada o fornecimento de uniformes e EPFs.

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 á 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
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.

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 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.
f) 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
penalizaçào 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.
i) 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 máfé 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 á 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.
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r) A CONTFRATADA 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 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 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 CONTFRATADA 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;

VIM - 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

3.3.90.39.00.00.00000

05.115.15.452.1501.1052

3.3.90.39.00.00.00000

05.116.15.452.1501.2053

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

3.3.90.39.00.00.00000

07.121.12.365.1201.2046

3.3.90.39.0Q.OO.OOOOO

07.121.12.366.1201.2042

3.3.90.39.00.00.00000

09.126.1Q.301.1001.2027

3.3.90.39.00.00.00000

10.142.08.243.0801.2023

3.3.90.39.00.00.00000

10.144.08.241.0801.2021

3.3.90,39.00.00.00000

10.144.08.244.0801.2024

3.3.90.39.00.00.00000

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO FASE CONTRATUAL

Parágrafo 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,
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.

Parágrafo 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
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado,
injustificado o atraso, 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 objeto em
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;

f) 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 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;
Parágrafo quarto - 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:

1) 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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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.

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.

CLÁUSULA NONA - PRAZOS E DA EXECUÇÃO
Parágrafo Primeiro - 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
superveniente que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65
da Lei Federal 8666/03.

Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela
CONTRATADA, esta deverá 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.

Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município
de Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato, em prejuízo da Municipalidade.
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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 CONTF^ATADA 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

Parágrafo 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: 85.750-000 Planalto, Paraná.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SUBCONTRATAÇÃO
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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 supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei
8.666/93, e dos princípios 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 2022.

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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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° 045/2022

Ãos
dias do mês de
de 2022, o Município de Planalto - PR, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede à 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° 045/2022, por deliberação do Pregoeiro (a), devidamente
homologada e publicada no Diário Oficial 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
seguem.
sediada na
, Estado do

, n°

, na cidade de

inscrita no CNPJ sob o n°

Inscrição Estadual sob o n°
neste ato representada por seu

e

doravante designada CONTRATADA,
Sr

portador do RG n°

e do CPF n°
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto desta Ata é a REGISTRO DE PREÇOS visando a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO SOB FORMA DE

LOCAÇÃO TEMPORÃRIA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÕES DE
BANFIEIROS 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, 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
Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
Especificação

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

Unid.

Quant

Preço

Preço total

Unit(R$)

(R$)

Diária

com altura minima de 1 metro e 20

cm referente ao solo, escada de

3o í"
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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
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 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
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Praticavel para resalto de palco, com

unid.

minimo 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

uníd.

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 minimo 56 canais digitais, tendo
como referencia PM5D, DIGIGOSD,
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, DIGIGO SG7.
MONITOR: Console 56 canais e 32

Outputs Alien Heath DLive, SQ 7,
Yamaha PM5D RH / DIGIGO 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 amplificadorde baixo
Ampeg, Hartke, Tracy EIliot, SWR. 01
Bateria completa com 5 estantes de

-5388
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pratos DW, Yamaha, PearI ÍVledidas
da bateria, Tons 10, 12, 14 e 16

polegadas. Bumbo 22" 01 Maquina de
Fti 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
1 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.
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
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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).

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

unid.

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.
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LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM NO

uníd.

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 VÃLIDA 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 SANITÃRIO, 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 AUTOMÃTICO, 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.
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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 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, SERÃ
CONSIDERADO PARA PAGAMENTO

01(UMA) DIÁRIA.
LOCAÇÃO 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 DBS
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(GERADOR SILENCIADO), 4
UNIDADES DE CABOS COM 20 MIS

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.
39.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA ILUMINAÇÃO PELO PERÍODO

serv.

03

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(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
O

3
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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.

LOCAÇAO DE CADEIRAS DE
PLÁSTICO BISTRÔ SEM ENCOSTO

unid.

50

NA LATERAL.

MEDIDA APROXIMADAS: 33 CM X

40 CMX87(LARGURA X
PROFUNDIDADE X ALTURA).
PESO APROX.: 2,00 KG.
CORES: BRANCA OU PRETA.

15.

(Será considerada unna unidade a
locação para eventos de 1 a 3 dias).
LOCAÇAO 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

01

uso. Atendendo as normas NPT.
Período de 30 dias.
16

LOCAÇAO DE ARQUIBANCADA,
Unid
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

bombeiros.(Duração da locação de
17

18

02 a 06 dias).
LOCAÇAO DE ARQUIBANCADA,
Unid
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

2

2

com no mínimo lOOm de

comprimento, mínimo 12 degraus
padrão para sentar, degraus de

o í^-
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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).
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

Unid

02 a 06 dias).
20

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

Unid

bombeiros.(Duração da locação de
02 a 06 dias).
21

LOCAÇAO DE ARQUIBANCADA,
com no mínimo 30m de comprimento,
mínimo 09 degraus padrão para
sentar, degraus de aproximadamente
70cm de altura, guarda corpo na

Unid

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,

M'

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, forração
interna no piso em carpe na cor cinza,
com provador de varal em cada stand
O
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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,
medindo 6,00 x 6,00 metros, com 2,70

Unid

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

24

25

fluorescente inclusa.(Será considerada
uma unidade a locação para eventos
de 1 a 3 dias).
Locação de tablado em madeira deck,
nivelado.(Cada locação terá duração
de até 6 dias).
Locação de tapume de isolamento em
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 diasL
Grupo Gerador de no mínimo 260kva,
Stand By.

Diária

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 específica
para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a
preferência de aquisição em igualdade de condições.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO
70
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Prefeitura Municipal de Planalto

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
AVISO RETIFICADO

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N" 045/2022
O MUNICÍPIO DE PLANALTO faz saber aos interessados que
com base na Lei Federal n" 10.520 de 17 de julho de 2002,
Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007 e,
subsidiariamente, à Lei n" 8.666/93 e complementares, LC
123/2006 e 114/2014, em sua sede sito a Praça São Francisco
de Assis, n" 1583, fará realizar Licitação na Modalidade

PREGÃO PRESENCIAL sob n° 045/2022, passando a vigorar
o edital com a nova versão alterado na íntegra com NOVA
DATA DE ABERTURA,conforme descrito abaixo:
OBJETO: REGISTRO
DE
PREÇOS
visando

CONTRATAÇÃO
VISANDO

O

DE

EMPRESA

FORNECIMENTO

LOCAÇÃO

TEMPORÁRIA,

a

ESPECIALIZADA
SOB

FORMA

DE

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.

VALOR TOTAL: R$870.828,00 (oitocentos e setenta mil
oitocentos e vinte e oito reais).
NOVA DATA DA ABERTURA: 24 de junho de 2022 - às
09:00(nove) horas.

Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em
horário
de
expediente
ou
pelo
e-mail:

licitacao(^planalto.pr.gov.br.
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Sabrina Rech Malinski

Código ldentiflcador:CD 122482

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 07/06/2022. Edição 2534

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
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Governo lança edital e prevê Investimento de
R$ 40 milhões no Compra Direta em 2022
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ga direta a entidades so-
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"Faz parte da nossa

tura familiar deve possuir

Qiifi^ão como entidade

cadastro no Sistema Ele

ao menos 20% de DAP/

ica levar apoio aos
produtores e aos proces

CAFs totais certificados

trônico do Compra Direta
Paraná, com elaboração

como orgânico ou agroe-

do pré-projeto de ven

sadores do alimento da

cológico", disse.

da. Os pré-projetos serão

agricultura familiar, além
de dar conforto às famí

lias que têm mais dificul
dades,afinal essa é a razão

da existência do próprio
Estado", afirmou o secre

tário da Agricultura e do

Abastecimento (Seab),
Norberto Ortigara.
As entidades interes

sadas em fornecer ali

PROPOSTAS - As co

térios de pontuação esta

apresentar propostas a

Quando a análise en

nho pelo Sistema Eletrô

tre julho de 2022 e julho

de 2023. Válido por um

Fortalecimento da Agri ano, o edital tem possi
cultura Familiar (DAF) bilidade de ser prorroga

Serviços (OMS), do Go
verno do Estado, além de

certificados, declarações
e licenças sanitárias pre
vistas no edital.

de que vem ao encontro
do esforço do governo de
aprimorar ainda mais a

qualidade dos produtos
oferecidos. "Para ser en
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A relação das entida
des beneficiárias e seus

cumentos. Passado esse

respectivos

endereços

para entrega e deman

das de gêneros alimentí
cios encontra-se no site

do programa. A relação e
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período, será publicada
a habilitação final, com
prazo de dois dias para
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quação dos projetos de

adquiridos foram organi venda, caso a somatória
zados em 11 grupos (fru dos gêneros alimentícios
tas, hortaliças, legumes, ultrapasse o valor total
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tal, o valor máximo a ser

contratado por agricultor
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dos recursos financeiros

reservados. Feito isso,
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haverá a homologação do

resultado e convocação
das organizações para as
sinatura de contrato, que
deve ocorrer no prazo
máximo de cinco dias.
O pagamento às as

AVI.SO DF LICITAÇÃO

-PREGÃO PRESENCLAL" N" O.S|,'2l)22

OMUNR-IPíO DE PLANALTO faz vaiieraeas iiicerct-v.idov e.iuecc>m bave ni I ei
Fedcr.ll n- 10.520 dc 17 do julho dc 2002. Decrc-». Mimiope.l de n= 2727 2dii7
•Je 2dOt) 2007 e, sül.Mdiarnunenle. à Lei n" 8 f.Üó <0 c eotiipleiijpiit.uev LC
l..T200e-;,c 147-2014, em >u:. sede silo a Pr.iv.a Sfio Fraiitisc. de Assis, n" t5S?,
teitfl leahzar LiciUisdo na Modalid,ade PRtO.ÀO PRLSENCLU sob n"
d,sl-2d22. ce.siifoiiue dcsernio ab.iLXo

filiado às associações e

sociações e cooperativas

OBJErO: Comrarav:») de enifiteva visando a pieswv-lo de seiviço de la.iu.i

cooperativas é de R$ 40
mil por ano fiscal.

que fornecerem os ali

exiuij.iimeiuit,» c jieva» Jas Secietarias Municipais de Planallo.PR

ção da agricultura fami
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quadrada como categoria
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orgânicos, a associação
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temperos, panificados,
Segundo a chefe do ovos, arroz, feijão, sucos,
Departamento de Segu farinhas e complemen
rança Alimentar e Nutri- tos) e por periodicidade
cional (Desan), da Seab, de entrega (semanal ou
Márcia Stolarski, o atual mensal).
edital traz uma novida
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Gestão de Materiais e

e*|ft ncAe cie ireain dn

nico do Compra Direta. O

Programa Nacional de

e atender aos requisitos
e às condições de
p. -cipação no Progra

r, pc,e n.e»ini»,t,ire*en .-.junr.KÍey. lèrninmo precu:nte-em i>2 (dxice.e) visncli- íbm.iI K-nr • ineiev,
C.Afwne-in.i. i.iieliec!» il/i Revleivia EcolíeBlrn - EiircKln Pai-inir C-miinhej ei.> Cejjeinei, n..|,i OO

partir das 8 horas da pró cerrar, será aberto o pe
xima quarta-feira (08) ríodo de dois dias para
até 17 horas de 20 de ju recursos tanto em relação

alimentícios às entidades
beneficiárias ocorrerá en
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2® RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO A/° 045/2022
MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
1-PREÂMBULO:

1.1- O 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 Boni, de conformidade com a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas
alterações. Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a Lei
n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações. Lei Complementar 123/06 e Lei
Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014 e demais legislações aplicáveis, torna
pública a realização de licitação, no dia 24/06/2022 ás 09:00h fnove horas), no Prédio

da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Município de
Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos termos
constante no item 2 do presente instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus
Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de
habilitação, deverão ser entregues no máximo até às 09:00h inove horas) do dia
24/08/2022.

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de
Planalto -v\AAA/v.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone
(46) 3555-8100 Ramal 221, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao
Departamento de Licitação do Município no endereço acima citado, de segunda a sexta
feira, no horário das 07:30h às 11:30h e das 13:30h às 17:30 h.
2 - DO OBJETO

2.1- É objeto desta licitação 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 PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR, conforme
necessidade, observadas as características e demais condições definidas no edital e
seus anexos.

Especificação

Unid.

Palco profissional para show.
Diária
tamanho 10 metros de largura por 14

Quant

03

Preço
Unit(R$)

Preço total
(R$)

18.000,00 54.000,00
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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 serem 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, 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
cobertura, sendo plataforma naval

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 aluminio

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

3^
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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.

9.500,00

28.500.00

unid.

15.500,00 46.500,00

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 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 minimo 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 DLÍve, 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 Duolo 16

3o
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Pedestais 04 garras LP. Type your
text Backíine: 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
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
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.

01 Sistema Po\wer 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

8.000,00

24.000,00
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técnico do artista. (Será considerada
uma diária o evento que tenha de 1 a

3 dias).

'LOCAÇÃO DE TENDA TIPO

unid.

1.430,00

57.200,00

metros

19,00

9.500,00

unid.

14.000,00 14.000,00

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).
LOCAÇÃO DE GRADE DE
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;

- Climatização.
Incluídos no custo as despesas com
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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

1.153,00

6.918,00

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
01 A 06 DIAS COM MONTAGEM E
10.

DESMONTAGEM E ART INCLUSA.
BANHEIROS QUÍMICOS MODELO
PNE(PORTADORES DE

unid

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
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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 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
Á CADÁ 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 ATÊ 02(DOIS)
DIAS DE DURAÇÃO,SERÁ
CONSIDERADO PARA PAGAMENTO

01(UMA) DIÁRIA.
LOCAÇÃO DE 01 GERADOR 260

unid.

16.000,00 48.000,00

KVA - GERADOR DE ENERGIA 260
KVA, CHAVE REVERSORA

AUTOMÁTICA NÃO PODENDO
HAVER TEMPO DE ESPERA PARA

O '
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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,
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

4.110,00

12.330,00

DE 02 DIÃS.

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 LATEFIAIS 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(QUATR0) LÂMPADAS.
- 8(OITO) 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
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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 BISTRÔ SEM ENCOSTO

280,00

NA LATERAL.

MEDIDA APROXIMADAS: 33 CM X

40 CMX87(U\RGURAX
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

10.000,00 10.000,00

galvanizado, tablado em madeira

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

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,

20,000,00 40.000,00

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).

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).

30.000,00 60.000,00
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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 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.

(Duração da locação de 02 a 06 dias).
19

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA,

9.000,00

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).

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

22

02 a 06 dias).
Locação de stand básico, com
divisórias, estrutura de alumínio,

2000

60,00

120.000,00

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
nclusa, com testeira padrão em
alumínio de identificação de 1,00 x
0,50 metros com comunicação visual
aplicada em adesivo impresso com

2)OtJ
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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,

Uníd

30

750,00

22.500.00

1000

54,00

54.000.00

400

28,00

11.200,00

06

2.200.00

13.200,00

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

24

25

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, VI'
nivelado.(Cada locação terá duração
de até 6 dias).
Locação de tapume de isolamento em VI
ata, medindo 1,00 x 2,00 metros para inear
serem usados nos eventos e

26

devidamente instalados.(Cada locação
:erá duração de até 6 dias).
Grupo Gerador de no mínimo 260kva, Diária
Stand By.

Total Estimado:

870.828,00

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$870.828,00 (oitocentos
e setenta mil, oitocentos e vinte e oito reais) do presente ato convocatório.
3-DA ABERTURA;
11
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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: 24/06/2022.

HORA: 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 à
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 inldôneas 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 lícitantes 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 valer o direito de prioridade,

conforme modelo constante no anexo VI, que deverá ser entregue a(o)
Pregoeira(o) no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada dentro de um
terceiro envelope.

5 - DO CREDENCIAIVIENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes):
5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a)
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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 por
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 III);

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 Identidade 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 á 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);

Todas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob
as penas da Lei) que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo
anexo).

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:
5.4.1- Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
microempresas ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VI.

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
licitante, expedida em no máximo 90 (noventa) dias anteriores á 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 N° 1, deverá
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preferencialmente ser gerada pelo sistema EQUÍPLANO auto cotação, (conforme link:
http.//planalto.pr.go\/.br/upload/downloads/esProposta.exe). 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) Dados 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
último, 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

licitação, 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, será 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 Licitador, sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o
dia do início 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
termo 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
convocatório 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.

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
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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 federal
mencionada no preâmbulo deste edital.

I) 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) Reconhece 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

6.4.1- Será desclassificada a iicitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste
Edital.

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
inexequíveis.

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 deverá ser de no mínimo 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
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
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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 PLjANALTO

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N°. 045/2022

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PLANALTO

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N°. 045/2022
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,
após 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
não previamente credenciadas.

8.2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, o(a) Pregoeiro (a)
comunicará 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) concluirá, 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 pelo(a) Pregoeiro (a).
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:
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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 ME! o Balanço Patrimonial pode ser substituído pela
Declaração Anual SIMEI do ultimo exercício.

9.2.2.2.2 — Empresas constituídas dentro do ano vigente que não possuem balanço
patrimonial, deverão apresentar declaração do Contador responsável com número do
CRC (Conselho Regional de Contabilidade), com assinatura reconhecida firma em

cartório (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 trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei n°
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 e
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Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

9.2.4.2 - Prova de registro do profissional da empresa no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU
conforme Art. 6° e Art. 8°, inciso II, da resolução n° 336/1989 do CONFEA (Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia) ou Art. 47 da lei n° 12.378/2010 do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil;

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 pelo conselho de classe responsável.
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
licitação, profissionais detentores de cursos, NR 10 (instalações elétricas), para os itens
4, 5, 8, 9, 12, 13, 22 e 26 e NR 35 (Trabalho em altura) para os itens 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9,
12, 13, 23, e 26 para cumprimento das normas técnicas de segurança.

9.2.4.7.1 - A comprovação do vínculo empregatícío 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 cópia da ata da assembléia de sua investidura no cargo ou contrato social.
9.2.4.8 - Está dispensada de apresentar documentação técnica referente ao item
9.2.4.1, 9.2.4.2, 9.2.4.4 e 9.2.4.5 do edital somente as empresas que apresentarem
proposta para os itens 7, 14, 24 e 25.
9.2.5 - Documentos Comolementares:

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;
9.2.5.3- Declaração de Idoneidade (anexo IV).

9.2.5.4 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da
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Constituição Federal (anexo V);

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 ainda em cópia 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 artigo 43, §
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,
parágrafo 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
deverão 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
Prefeitura Municipal de 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
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originais para que sejam realizadas as conferências necessárias.

9.3.8- O 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, admitindose 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 virgula 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.

10.2.9- Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas às 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)
Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor,
decidindo motivada e expressamente a respeito.

10.2.13- Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro (a) examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.
10.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma
sessão do Pregão.
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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
forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem
classificatória, 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
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

10.4 - ETAPA DE HABILITAÇÃO. DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E
ADJUDICAÇÃO.
10.4.1- Efetuados os 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 iicítantes 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 microempresas 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, pelo(a) próprio(a)
Pregoeiro (a), na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua
interposição, 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)
examinará a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e,
em caso positivo, verificará as condições de habilitação de seu proponente, e assim
sucessivamente, até 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 término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos;

10.4.8- Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as
licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais
apresentadas, a ordem de classificação, a analise da documentação exigida para
habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a)
Pregoeiro (a), sua equipe de apoio.

o
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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.

3

24

■ v= 6402

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:75.460.526/000M6

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-mail: planalto@pfanalto.pr.gov.br
Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

10.7.2 - 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° 8.666/93, 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.

- Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá ao contratado requerer e
demonstrar documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro
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:
pedido,
quando decomprovar
estar impossibilitado
cumprir
as suas
exigências^ por
ocorrência
casos fortuitos
ou de força de
maior,
devidamente
comprovado:

10.7.7 - Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa:
10.7.8 - Descumprír 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 àqueles 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 artiqos 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 RECEBIIVIENTO 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.

^'^•2 - 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 rnáximo 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.

11.2.1 - Caso haja necessidade de maior prazo em virtude de liberação junto aos
bombeiros, será informado com antecedência de 30 (trinta) dias, no requerimento dos
serviços a serem executados o prazo para instalação e vistoria.

11.3. O 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;
_
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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 Municipio

que verificara a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à
empresa vencedora do certame,juntamente com a respectiva nota de empenho
11.5 A erripresa 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
penalizaçao para a empresa vencedora do certame.

11.6. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nuíidade 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 prejuizo 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 Municipio ou na
Solicitante,
permitindo
e externos
11.10.AA CONTRATADA
deverá
emitir ea fiscalização
encaminhar de
aoórgão
fiscalinterno
do contrato
a fatura
correspondente aos serviços executados, bem como a documentação complementar
exigida para pagamento.

11.11. 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
mal-uso por parte do empregado.

11.13. A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as
medidas necessárias ao atendimento de seus empregados acidentados ou com mal
súbito.

11.14. A CONTRATADA deverá planejar a execução dos serviços de forma que não
comprometam o bom andamento da rotina de funcionamento da CONTRATANTE.

11.15. A CONTRATADA deverá observar a conduta adequada de seus empregados na

utilização dos materiais, equipamentos, instalações objetivando a correta execução dos

serviços.

^

11.16. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado
inclusive a terceiros, pela execução inadequada dos serviços.

ll.y.A CONTRATADA deverá arcar com os danos causados por seus empreqados
as dependências, móveis e utensílios da CONTRATANTE.

3o ^'
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encargos de possível demanda

H.

relacionadas a prestação dos serviços

em relação aos seus empregados por
todas as despesas decorrentes dosresponder,
serviços, tais
como: salários, seguros de acidentes

lentiam

^^rxilios refeição, auxilios-transporte e outras que porventura

todo<fn<=

®w

P®'° Governo, assumindo a responsabilidade por

® previdenciarios
e obrigações
na legislação
social ae
trabalhista em vigor,
bem como pelos
encargossociais
fiscaisprevistos
e comerciais,
obrigando-se
saiaa-los na época própria.

das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das

nrPiM^ H

pala CONTRATADA dará ensejo à rescisão contratual, sem

L a CONTRATAnV1n^°®®' P°''®"do a Contratante fazer a retenção de pagamento

pLtado a coníemo

°

® acompanhamento dos serviços pertinente ao respectivo objeto

SZ,MÍnTctVS

"""

roo™ícw.T"o™ntr'

P»"*noiá™s, B.cis
"manter durante toda a execução do Contrato em

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

® Contratada
apresentar estar
sempre
que solicitado,
duranteema execução
do
Contrato, documentos
que comprovem
cumprindo
a legislação
vigor quanto
Obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas
previdenciarios, tributários, fiscais e comerciais.
11.25 A CONTATADA 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 (email) numero de telefone movei, que deverá ficar disponível durante todo o período da
jornada de trabalho, alem dos dados relacionados à qualificação profissional do
[-'1 w[JOSlO.

11 26. 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.

11.27. Em c^o de necessidade de substituição de preposto, a CONTRATADA deverá
informar a CONTRATANTE previamente.

11.28. A CONTRATADA 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
faUTc
7 na execução
providencias
pertinentes
para que sejam corrigidas qualsquei^
talhas 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
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Contratada;

Ho r
t + ^ de
J acordo com
° controle
da da
assiduidade
pontualidade
dos empregados
aa
contratada,
as normas
PrefeituraeMunicipal
de Planalto;
_
" Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e
Orientações emanadas das autoridades da Prefeitura Municipal de Planalto e do Gestor
00 Contrato;

^

- 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 duvidas a respeito da execução dos serviços;
^"7 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;

- 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;

noLxnATi if
^^SCUMPRIIVIENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ
12 1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência
CUN FRATUAL;

A 1??
a critério
da Administração,
seguintes
penalidades12.1.1.1Multa deaplicadas,
ate 2,0 %
(dois por
cento) do valorasglobal
proposto,
no caso de
desistência 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;
inidoneidade para licitar na Administração Municipal

12.1.1 4- 10/o (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;

CONTRATUAL^^^^^^^

'

INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - FASE

12.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em viqor o
contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
dministraçao, 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 saoer:

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
Adrninistraçao 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-
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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.

^ inexecuçao contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do

hÍLvíhIh da infraçao,
° contratado
à multa
de mora,limites
que será
graduada de acordo com a
gravidade
obedecidos
os seguintes
máximos
''a entrega
do objeto
njustificado, a Contratada incidira em muita
na ordem
de 1%conforme
(um porcontratuaiidade,
cento) sobre o
hf ?no/°
Pei^oebido
pelasobre
Contratada,
porcontrato,
dia de atraso
na entrega
b)
O /o (dez
por cento)
o valor do
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;
P°^ infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada °
em dobro na reincidência;

nirtfdo
J° fornecimento
décimos do
porobjeto;
cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte
(sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em

atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;

ronIÜn°ít
=°ntrato.
P°r 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
aL^nk7rLan°'^'^°®^^®°:,
rescisão do contrato por ato unilateral da

■ raotivado
por sanções
culpa da
Contratada, garantida defesa prévia,
independentemente
das demais
cabíveis;

ra^omvidLdf

penalidades previstas serão levadas em conta a natureza

li?,
falta,doosatoprejuízos
advindos para
a Administração Pública e a
reincidência na da
pratica
conformedela
discriminado
a seguir;
°
registrar
o comportamento
do hcitante e/ou contratado, sendo cabível
apenas
em falhas
leves que nãoinadequado
acarretem
prejuízos graves ao município.

8S^666/93 e 10.520/02, assim
^^rainistrativos
as condutas
previstas do
naspregão,
Leis Federais
n°
como em decreto
regulamentador
sujeitando-

admfniS^r

ga^ntida a previa e ampla defesa em processo

unilateTalmPnte''^
^ Administração
rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas
na lei.

do co^tl-atado^

processo administrativo, será descontada da garantia
O

29

' 0407

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

PLANALTO
,»ú-UM)

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

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

j^dlcia^lmente

Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada

6) não tendo sido prestada garantia, á Administração se reserva o direito de descontar

diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
111 I[JUSi3.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento
nao eximira 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
f^onstantes neste edital, caracterizando o valor unitário do

objeto sao FIXOS E IRREAJUSTAVEIS, salvo por fator superveniente que caracterize
a situaçao 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
f apresentação
de da
planilha(s)
de custos
seguindo
mesma
etodologia
da composição
propostadetalhada(s)
e documentação
correiata(lista
de apreços
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
evera comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em
prejuízo da Municipalidade.

facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para
ubsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão
quanto a revisão de preços solicitada pela Detentora da Ata.

revisão dos preços contratuais será concedida após a

analise técnica e jurídica do Município de Planalto.

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.
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14- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão até o 30° (trigésimo)
dia útil subsequente a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de
INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.

14.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos^ financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes
DOTAÇOES ORÇAMENTÁRIAS:
DOTAÇÕES
Conta da despesa

Funcional programática

Destinação de recurso

00260

02.103.04.122.0402.2007

3.3.90.39.00.00.00000

00480

05.115.15.452.1501.1052

3.3.90.39.00.00.00000

00690

05.116.15.452.1501.2053
07.121.12.361.1201.2036

3.3.90.39.00.00.00000

01030
01290

07.121.12.365.1201.2045

3.3.90.39.00.00.00000

01330

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

01350

07.121.12.365.1201.2046
07.121.12.366.1201.2042

01700

09.126.10.301.1001.2027

3.3.90.39.00.00.00000

02080

10.142.08.243.0801.2023

3.3.90.39.00.00.00000

02280

10.144.08.241.0801.2021

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

14.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento
será 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^- 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
p® p'" PRESENCIAL SRP n°presente,
PREGÃO
045/2022.contendo a descrição processo licitatório,
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.

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

Sao Fran^^sco de Assis, n° 1583, centro, de 2- a 6= feira, no horário con^preendido
entre as 07h30 e 11h30 e das 13h30 e 17h30.
b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de
recebimento, não o prazo de postagem;

llrl
^
paradas
impugnação
Edital é de
3 (três)
dias úteis
antesesclarecimentos
da data fixada
para recebimento
propostas,doqualquer
pessoa
poderá
solicitar
providencias ou impugnar o ato convocatório.

loí dt iLfn

°

'"terposição de Recurso, nos termos do art.

15.4- Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata da
® contra-razões, quando será concedido aos interessados o
® apresentação dos memoriais e razões do

I wOurso.

15 5- Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a) Pregoeiro
manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para

oarTan
^ correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados
tTrr^inn do
Hn prazo
nrl do recorrente, sendo-lhes
'9^31 número
de dias,
queimediata
começarão
correr do
termino
assegurada
a vista
dosaautos.
de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito
para recursos sobre assuntos meramente

no finaida sessãTd^ pmgão'"' ''''"
'
15.7- Os recursos contra decisões do(a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivos.

dí5rovSm?nto'°

^ invalidação apenas dos atos insuscetíveis

16 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO.
Mreços sera de 12(doze) meses
mesma.
PreOT°serTd°e'í2
® a partir da assinatura
'"®®®® ® da^'9®rir='a
da Ata de Registro de
17 - DA CONTRATAÇÃO

Jontrato °npi^hL°H ®
presente licitação serão formalizadas por termo de
StratInt?
P
pT
7
Município
de será
Planalto,
que será
denominada dea
ANTE, e a licitante vencedora que
denominada
de CONTRATADA,
O '

^
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qual observará todas as normas legais e regulamentares, além das previstas neste
Edital e seus Anexos.

"^^■2- A contratação com a licitante 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.

y.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.

' ^

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 igual 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 comparecímento 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 adjudicatário, a retomada do

procedirnento 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 às licitantes que não
cumprirem os compromissos assumidos no certame.

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1-Esclarecimentos relativos à 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 á 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.b2ü,_Lei 8.666/93 e suaspresente
posteriores
todos os
ao
edital, sao complementares entre si.

18.4- O Município 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

3o íd
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reclamação ou indenização.
19 - ANEXOS DO EDITAL

presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpoANEXO 1 - Proposta de Preços (arquivo digitai);
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento;

amIÍS IV
l!l~- Modelo de Declaração
ANEXO
Declaração de
de Cumprimento
Idoneidade; dos Requisitos de Habilitação;
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 EPPANEXO VII - Minuta de Contrato;

ANEXO VIM - Minuta Ata de Registro de Preços;
ANEXO IX — Termo de Referência.

Planalto-PR, 06 de junho de 2022.

C - -j) n
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

34
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 045/2022
ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:.
CNPJ N°

ENDEREÇO.

.FONE:_

MUNICÍPIO:

EST.

Credenciamos o(a) Sr.(a)
portador(a) da cédula de identidade sob n°
e

CPF

sob

n°

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL

SRP N° 045/2022, 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)
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 045/2022

ANEXO llí - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:.
GNPJ N°

ENDEREÇO

FONE:

MUNICÍPIO:

ESj
O representante legal da empresa
na qualidade de Proponente do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°

045/2022, 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

3

O

(O;
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 045/2022
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°

045/2022, instaurado pelo Município de Planalto, que nào fomos declarados Inidôneos
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

30 1^'
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 045/2022

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII
DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PROPONENTE:
CNPJ N°

ENDEREÇO

FONE:

MUNICÍPIO:

EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade

de PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 045/2022, 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
iegisiaçao 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 XXXili do artigo 7° da
Constituição Federal.

rs

Por ser a expressão da verdade,firmamos a presente.

Local e data

NOME:
RG/CPF
CARGO

Jo""

íil
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 045/2022

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do llcitante ser uma ME ou
EPP)

RAZÃO SOCIAL:.
CNPJ N°

ENDEREÇO

FONE:

MUNICIPIO:

FSI
O

representante

legal
na

da
qualidade

de

Proponente do procedimento licítatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL

SRP N° 045/2022, 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

í

/

NOME:
RG/CPF
CARGO

3

O
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 045/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°

76.460.526/000M6, 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.

CONTRAT/^ .

devidamente

inscrita no CNPJ sob n.°

N

, na Cidade de

_ com sede à

pe^ Administrador(a) o Sr(a)
portador(a) do RG n.°
residente

e

^

^ neste ato representado

_ brasileiro(a), comerciante,
, e do CPF sob n.°

domicíliado(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° 045/2022 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 TEMPORÁRIA
MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÕES DE BANHEIROS QUÍMICOs'
STANDS, TENDAS, TABLADOS, TAPUMES, GRADES DE ISOU\MENTO PALCOs'
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:
Especificação

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

Unid.

Quant

Preço

Preço total

Unit(R$)

(R$)

Diária

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

2)o
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devera ser em alumínio Q30 linha

pesada, com braços de sustentação
de P.A., lona vinilica KP 1000.
tenclonamento 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.
Unic
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, 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 "unid
f
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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, DIGIGOSD,
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 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

Seenheíser 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

2)
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polegadas, Bumbo 22" 01 Maquina de
Fli Hat, bem como toda sua

mícrofonação. 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

"i

PIRÂMIDE NO TAMANHO DE 10X10
METROS
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Tenda Píramidal 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 antí-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

metrôs

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

"ôôií

TAMANHO DE 5X10 COBERTO E
FECHADO com no mínimo:
- 4 pontos de luz;
-6 pontos de ac 110e 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

"ônid

TAMANHO DE 5X5 COBERTO E

30P'
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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.

COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO
*EM EVENTOS DE ATÉ 02(DOIS)
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DIAS DE DURAÇÃO, SEIRA
CONSIDERADO PAIRA PAGAMENTO
01(UMA) DIÁRIA.
BANHEIRO químico EM FIBRA DE
VIDRO OU POLIETILENO COM

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

CONTENDO NO MÍNIMO, VASO

SANITÁRIO, CAIXÁ 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
OKUMA) 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
46
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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 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(QUATRO) 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 ÃTERfRAMENTO
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

3^
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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 ÃRQUÍBANCADA,
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

uníd.

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

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,

Uníd

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 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

I
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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, ivP
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.

Parágrafo 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°. 045/2022, juntamente com seus
anexos e a proposta da CONTF^TADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO.
O presente contrato terá sua execução indireta, empreitada por preço unitário. O início
da execução dos serviços dar-se-á conforme paragrafo terceiro da cláusula quinta do
presente instrumento contratual e de acordo com o edital do Pregão Presencial SRP n°
045/2022.

7)0'^' ..
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CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na
Clausula Primeira a CONTRATANTE pagará á 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 CONTRATADA

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 Adrninistração, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as
condições estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma:
a) Descrição dos objetos, com quantidades, valores unitário e total;
b) Número do processo licitatório.
c) 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.

Parágrafo 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 providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada emitente da
fatura.

Paragrafo 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 CONTF?ATANTE os materiais, ferramentas e

equipamentos necessários para execução dos serviços, ficando apenas a cargo
da contratada o fornecimento de uniformes e EPLs.

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
envolvjdos, 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
efeitodos
de contratos
concessãodedetrabalho
diárias do
e passagem
g) Analisar
os termos depara
rescisão
pessoal empregado
na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual

período, apos 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
serviços solicitados em parcelas conforme a necessidade da Administração
Publica, obedecendo ao descrito no objeto ou na ausência desta informação,
sendo os niesmos 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 sera 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 entrega materiais/equipamentos e serviços;
e. Quantidade e medidas dos materiais/equipamentos e serviços quando for
o caso;

f. Jusdficativa 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.

f) 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.

i) 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 máfé 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 á 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.

^

deverá observar a conduta adequada de seus empregados na

utilização dos materiais, equipamentos, instalações objetivando a correta

execução dos serviços.
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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 previdenciáríos e obrigações sociais

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, bem como pelos encargos
v) O descumphmento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das
fiscais e comerciais, obrigando-se a saldá-los na época própria,

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 solicitada, 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.

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,
Internas, devendo, ainda, tomar todas as providências pertinentes para que

instruções e orientações destes, inclusive quanto ao cumprimento das Normas

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 - Reporfar-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

3.3.90.39.00.00.00000

05.115.15.452.1501.1052

3.3.90.39.00.00.00000

05.116.15.452.1501.2053

3.3.90.39.00.00.00000

Q7.121.12.361.1201.2036

3.3.90.39.00.00.00000

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

10.142.08.243.0801.2023

3.3.90.39.00.00.00000

10.144.08.241.0801.2021

3.3.90.39.00.00.00000

10.144.08.244.0801.2024

3.3.90.39.00.00.00000

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO FASE CONTRATUAL

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em
vigor, o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
55
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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
ás 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.

Parágrafo 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

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado,

injustificado o atraso, 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 adjudicatáho 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/o (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 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 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;

Parágrafo quarto - 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:

1) 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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administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n°

b.bb6/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitandose os infratores as 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.

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
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
nao eximira 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.

CLÁUSULA NONA - PRAZOS E DA EXECUÇÃO
Paragrafo Primeiro - 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

daTeTredera!

^ situação prevista na alinea "d" do inciso 11 do artigo 65
solicitação de revisão de preços pela

CONTRATADA, esta devera comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do

fornecimento por meio de apresentação de planiiha{s) detalhada(s) de custos seguindo
a mesma rnetodologia 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.

Paragrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município

de Plana to, este devera comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato, em prejuízo da Municipalidade.

o»)
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Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de
mycado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens

anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA

Paragrafo 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)
b)

o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
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/obieto
contratado;

d)
e)

^

não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação á 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;

í)

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
58
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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

?n
contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n°
ínno
.
alterações,
Lei en° pelos
8.666,preceitos
de 21 dedejunho
de
1993, suas alterações, demais ®legislações
aplicáveis
direito
publico, aphcando-se supletívamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS

^red^"^ °"i'ssos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93, e dos princípios gerais de
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, e assinado pelo CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas.
Planalto - PR,

CONTRATANTE

de 2022.

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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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° 045/2022
de 2022, o Município de Planalto - PR, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 76.460.526/0001-16,
com sede à 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® 045/2022, por deliberação do Pregoeiro (a), devidamente
homologada e publicada no Diário Oficial 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

, n®

, inscrita no CNPJ sob o n®

Inscrição Estadual sob o n®
neste ato representada por seu

, na cidade de

e

, doravante designada CONTRATADA
Sr
, portador do RG n°

e do CPF n®

j

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

® ^ REGISTRO DE PREÇOS visando a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA
VISANDO O FORNECIMENTO SOB FORMA DE

LOCAÇAO TEMPOFRARIA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÕES DE
BANFIEIROS QUÍMICOS. STANDS, 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 atenc^r às necessidades do Município de Planalto, conforme especificações do
Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
Especificação

Unid. Quant

Preço
Unit(R$)

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

Diária

Preço total
(R$)

03

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

o tJ'
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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
metros de comprimento, plataforma e

Unid

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

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
61
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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 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 B, 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
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pratos DW, Yamaha. PearI Medidas

da bateria. Tons 10. 12, 14 e 16

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 malínght, 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

f^'
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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 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).
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
TAMANHO DE 5X10 COBERTO E

unid.

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.

o r"
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LOCAÇÃO DE 1 CAMARIM NO

unid.

02

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

36.

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

unid

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.

3

o
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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 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
REBÃIXADO(SENDO
ÃNTIDERRÃPANTE), CORRIMÃO
INTERNO E ÃPOÍO. DEVERÁ SER
EFETUADA A LIMPEZA NO MÁXIMO
A CADA 04 HORAS. INCLUÍDOS NO
CUSTO.

AS DESPESAS COM TFIANSPORTE

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) DIARIA.

LOCAÇÃO DE 01 GERADOR 260
KVA - GERADOR DE ENERGIA 260

1

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

OPEFTACIONAIS DE TRANSPORTE
E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA

PROPONENTE. LOCAÇÃO PARA 06
DIAS COM ART INCLUSA.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA ILUMINAÇÃO PELO PERÍODO
DE 02 DIÃS.

EQUIPãMENTOS 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 DÃ
EQUIPE TÉCNICã do

DEPARTÃMENTO 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(aUATR0) MINI
BURT COM 4(QUATR0) LÂMPADAS.
- 8(0IT0) ELIPSOIDAIS MÍNIMO
250W.

- 12(DOZE) LÂMPADAS PAR 64

- 2(D0IS) DIMMER 12(DOZE)
CANAIS.

- 2(D0IS) PO POWER
- TODO CABEAMENTO

NECESSÁRIO PARA ILUMINAÇÃO.
- COM cãbos de ãço ou CINTã
pãra fixação E ÃTERRAMENTO
INCLUÍDOS NO CUSTO AS
DESPESAS COM TRANSPORTE E
INSTALAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, BEM COMO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE
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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 BISTRÕ SEM ENCOSTO
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).

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,

Unid

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
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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,
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,

Unid

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 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
69
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em ferro oval com cortinas

|

1

|

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,

Uníd

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 antí-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
25

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

jstand 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 específica
para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a
preferência 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

O ^'
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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 à conveniência e as necessidades do Município de
Planalto-PR.

3.3. O objeto deverá atender rigorosamente as especificações exigidas pela
Contratante.

3.4._0 Município de Planalto efetuará seus pedidos à Detentora da Ata nos termos

da Cláusula 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.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO. LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DF
RECEBIMENTO

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 até 01 (um)_ dia após o término do evento, atendendo a todos os requisitos
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
elaboração de requerimento de compra feito pela Secretaria Municipal solicitante
nos termos do subitem 4.2.

4.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes
informações:

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) Jus5ficativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição;
g) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

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

4.4. A empresa licitante deve negar a prestação de serviços caso estes sejam

solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem
o
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4.4.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou
penalização 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 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.

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

.
. O pagamento será feito pelo Município de Planalto/PR. em até 30
(trinta) dias após—a—emissão da nota, de forma parcelada, conforme o
fornecimento 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
venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista
nesta Ata de Registro de Preços.

-1 nasdespesas
a aquisição
dos objetos registrados nesta ata serão
empenhadas
seguintescom
dotações
orçamentárias:
DOTAÇÕES
Conta da despesa

Funcional programática

Destinação de recurso

00260
00480
00690
01030
01290
01330
01350
01700
02080
02280

02.103.04.122.0402.2007

3.3.90.39.00.00.00000

05.115.15.452.1501.1052~

3.3.90.39.00.00.00000

05.116.15.452.1501.2053
07.121.12.361.1201.2036

3.3.90.39.00.00.00000

02440

3.3.90.39.00.00.00000

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~
09.126.10.301 ■ 1001.20^
10.142.08.243.0801.2023"
10.144.08.241.0801.202"?"

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

10.144.08.244.0801.2024

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.0O.0Q.OOOOO
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 compedrá 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 excluí 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
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art 70 da Lei
n° 8.666/93.

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,
mês 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 á autoridade competente para as providências
cabíveis.

6.4. Ficam credenciados pela Administração do Município, para fiscalização da
Ata de Registro de Preços, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer
necessária, o servidor Marcelo Felipe Schmitt para, junto ao representante da

CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem
verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de
comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis.
6.5. A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante,
poderá ser alterada, a qualquer tempo, mediante autorização e posterior comunicação
à CONTRATADA.

y

r-

v

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

7.1. 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° 8.666/93.
7.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do

caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
7.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá;

7.3.1- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

7.3.2 - Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

7.3.3 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de
negociação, observada a ordem de classificação original do certame.

7.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
r
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7.4.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação

30 praticado peío mercado nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da
L©i—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 extracontratual.

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
analise 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 nao 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 caputdo 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 licitante/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;
f) 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/o (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 objeto
em atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;

f) 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 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;
9.5. 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:

1) 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.

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.

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.

0 1^'
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9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e
conUatar 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 PREÇO

10.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveís.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 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
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 solicítante, 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 solicítante;

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 solicítante.

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.

f) 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.

i) 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-
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fe 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 á 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 CONTFRATADA 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.

^ ^^^^^^TADA 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, 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, auxilios-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.
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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 ás 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;

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;

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
ACEITACÀO 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, aplicando-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.

Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos
os seus dispositivos, o edital do Pregão Presencial SRP n° 045/2022, 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° 045/2022.

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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