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Município de Nova Laranjeiras 
Estado do Paraná 

CNPJ: 95.587.648/0001-12 
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000 

Fone: (42) 36371148 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO  
Pregão Presencial  n° .  29/2014- PMNL 

 
Entidade Promotora:  Munic ípio de Nova Laranjeiras -  Paraná.  
Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeados pelo  Decreto nº. 086/2014, de 24/03/2014, 
composta pelos senhores:   
Pregoeiro –  Gi lmar Carraro Braga;   
Pregoeiro Subst ituto –  Joel Cezar de Almeida;  
Equipe de Apoio –  Gerson Si lva,  Valdecir Alves de Medeiros e Alexandra Hut l l  da 
Si lva.  
 
Data de Emissão: 17 de Abri l  de 2014.  
Data de abertura: 06 de Maio de 2014.  
Horário: 14:00 horas.  
  
O Munic ípio de Nova Laranje iras,  Estado do Paraná, inscr ito no Cadastro Geral  de 
Contribuintes sob o n° .  95.587.648/0001-12, com sede a Rua Rio Grande do Sul -  
Centro, Nova Laranje iras -  Paraná, fone nº.  (42) 3637-1148, convida V. S .a.  a  
participar da Lic itação Pregão Presencial ,  t ipo menor preço por item ,  a realizar -se  
na Prefeitura Municipal,  em conformidade com a Lei Federal 8666/93, 10.520/02, 
com o Decretos Federal 3.555/2000, 5455/05 e 5504/05,  e com a Lei 
complementar 123/06, com os Decretos Munic ipais nº.  136/06 e 34/07 e com o 
descrito neste edital .  
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habil itação,  
deverão ser protocolados no setor de l ic itações da Prefeitura Municipal,  no 
endereço supra mencionado, bem como o credenciamento dos representante s das 
empresas até às 14:00 hs (quatorze horas) do dia 06 de Maio de 2014.  

 
1.  OBJETO 
 
 O objeto da presente l ic itação é a contratação de empresa especial izada em 
locação de estruturas e  real ização de rodeio para as festividades do 24º 
Aniversário do Munic ípio de Nova Laranjeiras ,  conforme as especif icações 
descritas no termo de referência (Anexo I I) .  
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  Somente poderão part icipar desta Lic itação as empresas:  

2.1.1.  Estabelecidas no país do ramo pertinente ao objeto da  l ic itação que 
satisfaçam as condições e disposições cont idas neste Edital  e seus Anexos.  

2.2.  Não será admitida nesta l ic itação a participação de empresas enquadradas em 
quaisquer das hipóteses a seguir e lencadas:   
 
a)  Que se encontrem sob fa lência,  conco rdata,  concurso de credores,  dissolução 
ou l iquidação;  
 
b)  Que  em regime de consórcio,  qualquer que seja sua forma de constituição, 
sejam controladoras,  coligadas ou subsidiár ias entre si;  
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c)  Que, por quaisquer motivos,  tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 
suspensão por órgão da Administração Públ ica Direta ou Indireta,  nas esferas  
Federal,  Estadual  ou Munic ipal,  desde que o Ato tenha sido publ icado na imprensa 
oficial ,  conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição;  
 
d)  Estrangeiras que não funcionem no País ;  

        
3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1.  No início da sessão, cada l ic itante poderá credenciar apenas um 
representante, o qual deverá identi f icar -se junto ao Pregoeiro ,  apresentando a 
respectiva  cédula de ident idade ou documento equivalente e comprovando, por  
meio de instrumento próprio,  poderes para formulação de propostas ( lances 
verbais) ,  oferta de desconto e para a prática dos demais  atos inerentes ao 
certame. (Modelo –  Anexo I I I) ,  acompanhado do contrato social  e/ou ult ima 
alteração consolidada devidamente autenticado.  
 
3.1.1.  Os documentos mencionados no Item anterior,  inclusive o documento de 
ident if icação do representante credenciado, deverão ser apresentados em 
fotocópias autenticadas ou fotocópias simples,  acompanhadas dos respectivos 
originais,  para a devida autenticação, pela  Equipe do Pregão ou já autenticados 
por cartór io competente . 
 
3.1.2.  O credenciamento (Modelo –  Anexo I I I) ,  deverá ter reconhecida em 
cartório,  a assinatura do representante legal.  
 
3.2.  Se a empresa se f izer representar  por procurador,  faz -se necessár io o 
credenciamento através de outorga por instrumento públ ico ou particular;  neste 
últ imo caso mediante apresentação do ato const itutivo da Empresa, para 
ident if icação daquele  que outorgou os  poderes ao seu representante. Tanto o 
instrumento públ ico como o particular deverá conter menção expressa de que lhe 
confere amplos poderes,  inc lus ive para formular ofertas e lances de preços,  para 
recebimento de int imações e noti f icações,  desistência ou não de recursos,  bem 
como, demais atos pertinentes ao certame.  
 
3.3.  Fazendo-se representar a l ic i tante pelo seu sócio -gerente, diretor ou 
proprietár io,  deverá comprovar ser o  responsável  legalmente,  podendo assim 
assumir obrigações em decorrência de ta l  investidura.  
 
3.4.  Cada credenciado poderá representar  apenas uma empresa l ic itante.  
 
3.5.  Iniciada a Sessão, será vedada a subst ituição do representante da empresa 
devidamente credenciado, a inda que esteja  munido de instrumento pro curatór io  
com poderes específ icos,  salvo por caso fortuito ou força maior.  
 
3.6.  A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 3.2 e 3 .3 não 
implicará a exclusão da empresa em participar do certame,  mas impedirá o 
representante de se  manifesta r na apresentação de lances verbais e demais fases 
do procedimento l ic itatório.  
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3.7.  Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues 
separadamente dos envelopes de números 01 e 02.  
 
4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES  
 
4.1.  A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habil itação será públ ica,  dir igida pel o Pregoeiro,  em 
conformidade com este Edital  e seus Anexos,  no local e horário  determinados no 
preâmbulo do presente ed ital .  
 
4.2.  Declarada aberta à sessão pel o Pregoeiro,  os representante(s)  da(s)  
Empresa(s)  l ic itante(s)  entregará (ão) os envelopes contendo a(s)  proposta(s)  de 
preços e os documentos de habil itação, não sendo aceita,  a partir  desse momento 
a admissão de novos l ic itantes.  
 
4.2.1.  As l ic itantes deverão entregar  ao Pregoeiro,  declaração assinada pelo 
representante legal  de que cumpre plenamente os requisitos de habil itação.  
(conforme modelo ANEXO V).  
 
4.3.  O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso,  em seu exterior,  as 
seguintes informações:  
 

ENVELOPE 01 -  PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS 
PREGÃO PRESENCIAL N o  29/2014- PMNL 
RAZÃO SOCIAL E N o  DO C.N.P.J.  DO PROPONENTE 
 

4.4.  O envelope dos Documentos de Habil itação deverá ser expresso, e m seu 
exterior,  as seguintes informações:  
 

ENVELOPE 02 -  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS 
PREGÃO PRESENCIAL N o  29/2014- PMNL 
RAZÃO SOCIAL E N o  DO C.N.P.J.  DO PROPONENTE 
 

4.5.  Inicialmente, será aberto o Envelope 01 -  Proposta de Preços -  e,  após,  o 
Envelope 02 -  Documentos de Habil itação.  
 
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 
5.1.  A proposta deverá ser apresentada formalmente em uma via impressa com 
valores e dados do fornecedor  e,  também em mídia digital  CD ou DVD (com a 
extensão.es l  nos parâm etros do Sistema Equiplano conforme programa de geração 
de proposta disponível no site www.equiplano.br),  sem rasuras ou entrel inhas 
devidamente assinadas na últ ima folha e rubricadas nas demais,  pelo  
representante legal da l ic ita nte.  Não serão aceitas a a presentação de propostas 
em Pendrive (mídia removível) .  
O  CD/DVD deverá conter as seguintes descrições:  
-  Razão Socia l  da empresa  
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-  Modalidade, número e ano da l ic itação.  
 
5.2.  O arquivo .es l  deverá conter:  
 
a)  Dados do Fornecedor:  Razão Socia l  ou denomin ação da l ic itante, com seu 
endereço completo,  número de telefone/fax,  número de inscr ição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda;  
b) Dados Bancár ios:  Banco, Agência,  Nome, Cidade, Estado, Conta e Data de 
Abertura;  
c)  Dados do Representante:  Nome, documentos pessoais,  endereço completo e 
telefone;  
d) Dados do Quadro Societário:  Nome, endereço completo, telefone, documentos 
pessoais e ato constitutivo.  
 
5.3.  Prazo de validade da proposta,  não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias ,  a  
contar da data de sua apresentação, sob pena de desclassif icação da proposta.  
 
5.4.  A execução dos serviços deverá  ocorrer nos  15 a 18/05/2014 –  Festividades 
do 24º aniversário do Município) ,  sob pena de desclass if icação da proposta.  
 
5.4.1  –  Para efeitos de preenchimento na proposta poderá ser de 30 dias ,  tendo 
em vista que o s istema somente habil ita o preenchimento em dias  ou meses.  
 
5.5  Serão desclassi f icadas as empresas que:  
 
-  Não apresentarem a proposta em formato.esl  em mídia digita l  CD ou DVD;  
-  O Sistema Equiplano uti l izado pela Prefeitura não reconhecer,  ler  ou desconhecer 
o conteúdo do CD, por  falha na mídia ou falha operacional da empresa.  
 
5.6.  As propostas deverão conter o preço unitár io e total  por  item, em moeda 
corrente nacional,  expressos em algarismos, sem previsão inflac ionária.  Em caso 
de divergência entre os valores unitários e totais,  serão considerados os pr imeiros.  
  
5.7.  Os preços apresentados na proposta devem incluir  todos os custos e despesas,  
tais como: custos diretos e indir etos,  tr ibutos incidentes,  taxa de administração,  
serviços,  encargos sociais,  trabalhistas,  seguros,  tre inamento, lucro, transporte,  
bem como a entrega,  e outros necessários ao cumpr imento integral do objeto 
deste Edital  e seus Anexos.  
 
5.8.  Quaisquer tr ibutos,  despesas e custos,  diretos ou indiretos,  omitidos da 
proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclass if icação da 
mesma por caracter izar preço inexeqüível  no julgamento das propostas,  serão 
considerados como inclusos nos pr eços,  não sendo considerados pleitos de 
acréscimos, a  esse ou qualquer t í tulo,  devendo os produtos ser fo rnecidos sem 
ônus adic ionais .  
5.9.  A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da 
l ic itante, das co ndições estabelecidas neste Edital  e seus Anexos.  
 
5.10.  Serão desclassif icadas as  pr opostas que não atenderem as especif icações e  
exigências  do presente Edital  e  de seus Anexos e que apresentem omissões,  
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irregularidades ou defeitos capazes de dif icultar o ju lgamento, ou ainda que 
apresentarem valores acima do f ixado no presente Edital .  
 
5.11.  Os preços propostos serão considerados completos e sufic ientes  para a  
prestação dos serviços,  objeto desta l ic itação, sendo desconsiderada qualquer 
reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou  má interpretação de parte  
da l ic itante.  
 
5.12.  O Pregoeiro considerará como formais  erros de somatórios e outros aspectos 
que benef iciem a Administração Públ ica e não implique nulidade do procedimento.  

5.13.  As quant idades dos itens indicados no Anexo I I  poderão sofrer alterações 
para mais ou para menos, conforme disposto no art.  65, § 1º da Lei 8.666/93.  

 
5.14.  Todo e qualquer fornecimento dos materia is fora do estabelecido neste 
edital ,  em desacordo com as especif icações,  será imediatamente notif icado à (s)  
l ic itante(s)  vencedora(s),  que f icará (o) obrigada(s)  a substituir  prontamente,  
correndo por sua conta e r isco tais  substituições,  sendo -lhes aplicadas,  também, 
as sanções previstas neste edital.  
 
5.15.  Não serão levadas em consideração quaisquer vanta gens não previstas neste 
Edital.  

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 
6.1.  Após apresentação da proposta,  não caberá desistência,  salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pel o Pregoeiro.  
 
6.2.  Abertos os envelopes,  as  propostas serão rub ricadas pelo Pregoeiro,  equipe 
de apoio e credenciados que desejarem . 
 
6.3.  No julgamento e classi f icação das propostas,  será adotado o critério de menor 
valor por item.  
 
6.3.1.  Serão desclassi f icadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo fixado 
por item. 
 
6.4.  Lido os preços,  o Pregoeiro  re lacionará todas as  propostas  classif icadas em 
ordem crescente.  
 
6.5.  O autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com preços até 
10% (dez por cento)  superiores àquela pod erão fazer novos lances v erbais e 
sucessivos,  até a proclamação do vencedor .  
6.6.  Não havendo pelo menos 03 (três)  ofe rtas nas condições definidas no item 
anterior ,  o Pregoeiro classi f icará as 03 (três)  melhores propostas,  para que seus 
autores part icipem dos lances verbais,  quais quer que sejam seus preço s ofertados 
na proposta escrita.  
 
6.6.1.  Caso haja empate no valor das propostas escr itas,  e estas se encaixarem no 
disposto nas sessões 6.5 e 6.6,  o Pregoeiro seguirá o disposto no Art.  4º do 
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Decreto Federal 3.555/2000, ou seja,  e m favor da ampliação da disputa entre os 
interessados em fornecer o objeto deste edital.  
 
6.6.1.1.  No caso de empate, conforme descrito acima,  será decidido por sorteio à 
ordem dos lances verbais.  
 
6.7.  O Pregoeiro  convidará indiv idualmente os l ic itantes c lassi f icados,  de forma 
seqüencial,  a  apresentar lances verbais,  a partir  do autor da proposta classif icada 
de maior preço e os demais,  em ordem decresce nte de valor .  
 
6.7.1.  Não ficará f ixado o l imite mínimo do valor d e cada lance, f icando a cargo d o 
Pregoeiro decidir  a respeito .  
 
6.8.  A desistência em apresentar lance v erbal,  quando convocado pelo Pregoeiro,  
implicará a  exclusão do l ic itante da etapa de lances verbais  e na manutenção do 
últ imo preço apresentado pelo l ic itante, para efeito de ord enação das propostas .  
 
6.9.  Não poderá haver desistência dos lances ofertados,  sujeitando -se o 
proponente desistente às penalidades constantes deste Edital .  
 
6.10.  Caso não se realize lance verbal,  será verif icada a conformidade entre a 
proposta escrita  de menor preç o e o valor e stimado para a contratação, se atender 
as necessidades da administração o pregão será val idado e passará para a  fase 
seguinte.  
 
6.11.  Declarada encerrada a etapa competit iva e  ordenadas as propostas,  o 
Pregoeiro  examinará a aceitabil idade da pr imeira classif icada, quanto ao objeto e 
valor,  decidindo motivadamente a respeito .  
 
6.12.  Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo 
a documentação de habil itação do l ic i tante que a t iver formulado,  para 
confirmação das suas condições habil i tatórias .  
 
6.13.  Constatado o atendimento das ex igências f ixadas no edital,  o l ic itante será 
declarado vencedor,  sendo-lhe adjudicado o  objeto do certame .  
 
6.14.  Se a oferta não for aceitável ou se o l ic itante desatender às exigências  
habil itatórias ,  o Pregoeiro examinará a  oferta subseqüente,  verif icando a sua 
aceitabil idade e procedendo à habi l itação do proponente,  na ordem de 
classi f icação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 
ao edital,  sendo o respectivo l ic itante declarado vencedor e a ele adjudicado o 
objeto do certame.  
 
6.15.  Nas situações previstas nos subitens 6.10, 6.11 e 6.14, o Pregoeiro poderá 
negociar diretamente com o proponente para que seja obt ido preço m elhor.  
 
6.16.  Da reunião, lavrar -se-á ata c ircunstanciada, na qual serão registradas as  
ocorrências  relevantes,  devendo a mesma, ao f inal,  ser assinada pel o Pregoeiro ,  
pela equipe de apoio e pelos l ic itantes presentes;  a estes,  sendo -lhes facultado 
esse dire ito.  
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6.16.1.  Havendo recusa de qualquer l ic itante em assinar a ata,  este fato será 
registrado pelo Pregoeiro,  presumindo-se concordância de tal  l ic itante com todos 
os seus termos e conteúdo, f icando precluso o direito de recurso.  
 
6.17.  As ME e EPP terão preferência de contratação em caso de empate.  
 
6.17.1.  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas ME e/ou EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)  
superiores à proposta mais bem classif icada.  
 
6.17.2.  Em caso de empate, a ME e/ou EPP mais bem class if icad a poderá, na 
sessão pública de julgamento das propostas ,  sob pena de preclusão, apresentar  
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado  em seu favor o objeto l ic itado.  
 
6.17.3.  No caso de microempresa  e empresa de pequeno porte,  a mesma deverá 
apresentar declaração f irmada pelo representante legal ,  de que se enquadra no 
conceito de ME ou EPP, sob as penas da le i,  no ato do credenciamento .  
 
7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO  
 
7.1 Para f ins de ha bi l itação ao certame, os interessados terão de satisfazer os  
requisitos relat ivos à:  habil itação jurídica;  qualif icação econômico -financeira  e 
técnica e  regularidade f iscal.  
 
7.1.1  Os documentos comprobatórios pertinentes à habil itação jur ídica,  
qualif icação econômico-financeira e regularidade f iscal  deverão se encontrar 
dentro do Envelope Nº . 02 (Documentos de Habil itação).   
 
7.1.2 Será comprovada a veracidade das informações constantes nos documentos 
apresentados, mediante di l igência via on l ine,  caso haja divergências entre o 
documento apresentado e o verif icado, prevalecerá às informações on l ine .  
 
7.1.3 Os documentos de habil itação  ou credenciamento  deverão ser autenticados 
por cartór io competente, ou por serv idor devidamente qualif icado.  
 
7.1.3.1  As autenticações que por venturas  dependerem do servidor terão que ser 
obrigatoriamente, efetuadas antes do inic io dos trabalhos da sessão.  
 
7.1.3.2  Não serão autenticados documentos na sessão, salvo para observar o Art.  
4º do Decreto Federal  3555/2000.  
 
7.2.  As empresas deverão apresentar,  dentro do Envelope Nº . 02 (Documentos de 
Habil itação),  os documentos abaixo re lacionados, em plena validade:  
 
7.2.1 -  Relativos à Habil itação Jurídica  
 
a)  registro comercia l,  no caso de empresa individual;  
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b)  ato const itutivo, estatuto ou contrato social  em vigor devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais  e,  no caso de sociedades por ações,  
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
b.1)  os documentos em apreço deverão estar acompanhado s de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva;  
 
c)  inscrição do ato constitut ivo, no caso de sociedades civ is,  acompanhada de 
prova de diretor ia em exercício;  e  
 
d)  decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País,  e ato de registro ou autor ização para funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  
 
e)  Comprovação da Situação junto ao  Cadastro Nacional de Pessoas Jur ídicas  –  
CNPJ.  
 
7.2.2 -  Relativos à Regularidade Fiscal  e Trabalhista:  
 
a)  prova de regular idade para com as Fazendas Federal,  Estadual e Munic ipal do 
domicí l io ou sede da l ic itante,  ou outra equivalente, na forma da lei;  
a.1)  faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal,  a Certidão 
Quanto à Dív ida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.  
 
b)  prova de regularidade re lativa à Seguridade Social  (CND) e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço  (FGTS),  demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por le i.  
 
c)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas  –  CNDT (conforme Lei nº.  12.440, de 7 
de julho de 2011).  
 
7.2.3 -  Relativos à Qualif icação Econômico -Financeira:  
 
a)  certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor d a sede 
da l ic itante;  
a.1) As certidões,  que não expressarem o prazo de validade, deverão ter data de 
expedição não superior a 90 (noventa)  dias ,  da data prevista para apresentação 
dos envelopes.  
 
7.2.4 -  Relativos à Qualif icação Técnica:  
 

a)  Atestado de Capacidade Técnica que comprove ter fornecido para pessoa jurídica de direito 
público ou privado, serviços compatíveis com o objeto ao qual deseja participar, mediante 
apresentação de no mínimo 01 (um) atestado, da seguinte forma: 

 

  Para o item 1, o atestado d everá conter no mínimo:  
-  Realização de Rodeio com montagem e desmontagem de estruturas 
contendo 120 metros de arquibancadas,  32 camarotes,  arena ferradura,  
Show Pirotécnico.  
 

  Para o item 2, o atestado deverá conter no mínimo:  
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-  Locação de Estruturas compree ndendo montagem e desmontagem de Palco 
para shows com no mínimo 18x16 metros,  com Sonorização e I luminação;  
-  Locação de Estruturas  compreendendo montagem e desmontagem de 
Arena para Shows com no mínimo 42 x 53 metros,  com 42 camarotes;  
 

  Para o item 3, o atestado deverá conter no mínimo:  
-  Locação de 50 banheiros químicos  compreendendo montagem , 
desmontagem e l impeza.  
 

  Para o item 4, o atestado deverá conter no mínimo:  
-  Locação de 03 geradores de energia  compreendendo a instalação.  
 
7.3  –  Declarações:  

 
 Os Fornecedores deverão apresentar declaração, devidamente assinada pelo 
representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis,  de que:  
 
a)  Os documentos que compõem o Edital  foram colocados à disposição e tomou 
conhecimento de todas as informações, co ndições locais e  grau de dif iculdade da 
entrega (ANEXO IV) ;  
 
b)  Não se encontra declarada inidônea para l ic itar ou contratar  com órgãos da 
Administração Pública Federal,  Estadual,  Munic ipal e  do Distr ito Federal  (ANEXO 
IV);  
 
c)  declara inexistência de fato  superveniente impedit ivo de habi l itação, na forma 
do Art.  32, § 2 o ,  da Lei  8.666/93 (ANEXO IV);   
 
d)  Declara que não possui  em seu quadro de pessoal empregado(s)  com menos de 
18 anos,  em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis)  
anos,  em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,  a partir  de 14 anos,  
nos termos do art.  7º, XXXIII ,  da Const itu ição Federal e art.  27, V,  da Lei  8666/93. 
(conforme modelo anexo VI) .  
 
NOTA IMPORTANTE:  
 
1. Em caso de paralisação (greve) dos servid ores de órgãos públ icos Federais,  
Estaduais e  Municipais,  em qualquer esfera de Poder (Legis lat ivo, Executivo e 
Judiciário),  que impeça a expedição de documentos oficiais,  a  habi l itação da 
l ic itante f icará condicionada à apresentação do documento que não p ôde ser 
apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05  (cinco) dias  
úteis após o encerramento da greve.  
 
1.1.  No caso de apresentação de cert idão posit iva (ou documento que demonstre 
que a l ic itante está i rregular perante determinado ó rgão),  haverá a  inabil itação em 
razão de fato superveniente, de acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5º  
da Lei nº 8.666/93.  
 
1.2.  Caso já  esteja  estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou 
contrato),  v indo o Contratado apresentar  certi dão posit iva (ou documento que 
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demonstre que a l ic itante está irregular perante determinado órgão),  ocorrerá a 
rescisão contratual ,  por inadimplemento de cláusula do contrato,  conforme art igo 
55, inciso XI I I  c/c art ig o 78, I  da Lei  Federal nº .  8.666/93.  
 
7.4.  Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restrição na comprovação 
da regularidade f iscal,  a empresa não será declarada inabil itada, e  será assegurado 
o prazo de 2 (dois)  dias úteis cujo termo inic ial  corresponderá ao momento em que 
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a cr itério  da Administração Públ ica,  para a  regular ização da 
documentação,  pagamento ou parcelamento do débito,  e emissão de eventuais 
certidões negat ivas ou posit ivas com efeito de certid ão negativa.  
 
7.5.  No caso de microempresas e empresas de pequeno porte,  declaração f irmada 
pelo representante legal,  de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as 
penas da lei ,  no ato do credenciamento .  
 
7.5.1.  Considera-se microempresa, o empresár io,  a pessoa jurídica,  ou a ela 
equiparada, auf ira,  em cada ano -calendário,  receita bruta igual  ou infer ior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mi l  reais) .  
 
7.5.2.  Consideram-se empresas de pequeno porte,  o empresário,  a pessoa jurídica,  
ou a ela equiparada, aufira,  em cada ano -calendário,  receita bruta superior a R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mil  reais)  e igual  ou infer ior a  R$ 3.600.000,00 
(três milhões e seiscentos mil  reais) .  
  
8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  
 
8.1 .  Qualquer pessoa poderá sol ici tar esclarecimentos,  providências ou impugnar o 
presente edital.  
 
8.2.  As solicitações de esclarecimentos,  de providências ou as  impugnações do 
presente edital  deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal  na divisão de 
l ic itações,  em prazo não infer ior a 03 (três)  dias anteriores à  data f ixada p ara 
recebimento das propostas.   
 
8.3.  Caberá ao Pregoeiro  decidir sobre a petição no prazo de 24:00h (vinte e  
quatro horas) e informar.  
 
8.4.  Acolhida à petição contra o ato convocatório,  será designada nova d ata para a  
realização do certame, devendo -se cumprir o devido prazo legal .  

 
9.  DOS RECURSOS 
 
9.1.  Declarado o vencedor,  qualquer l ic i tante poderá manifestar imediata e  
motivadamente a  intenção de recorrer,  quando lhe será concedido o prazo de dois  
dias para apresentação das razões do recurso, f icando os demais l ic itantes 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.  
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9.2.  A falta de manifestação imediata e motivada do l ic itante importará a  
decadência do dire ito de recurso e a adjudic ação do objeto da l ic itação pel o 
Pregoeiro ao vencedor.  
 
9.3.  O recurso contra decisão do Pregoeiro  não terá efe ito suspensivo.  
 
9.4.  O acolhimento de recurso importará a inval idação apenas dos atos  
insuscetíveis  de aproveitamento.  
 
9.5.  Decididos os recursos,  a autoridade competente fará a adjudicação do objeto 
da l ic itação ao l ic itante vencedor.  

 
10.  DA ADJUDICAÇÃO 
 
10.1.  Caso não haja recurso, o  Pregoeiro,  na própria  sessão pública,  adjudicará o 
objeto do certame à l ic itante vencedora, encaminhando o processo para 
homologação pelo Prefeito Municipal .  
 
10.2.  Ao Município de Nova Laranjeiras ,  f ica assegurado o direito de revogar ou 
anular a presente l ic itação, em parte ou no todo, em decisão justif icada. Em caso 
de revogação ou anulação parcial  do certame, o MUNICÍPIO poderá aproveitar as 
propostas nos termos não at ingidos pela  revogação ou anulação e na estrita 
observância aos cr itérios de julgame nto previstos neste edital  e na legislação 
vigente.  
 
11.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 

Os pagamentos serão efetuados até o 15º (décimo quinto) dia do mês 
subsequente a execução dos  serviços,  à base dos preços unitários  apresentados na 
proposta,  e  mediante a  apresentação da Nota Fiscal,  contendo a modalidade e  o 
nº. da l ic itação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser  
depositado, e das provas de regular idade com Previdência Socia l  –  INSS e junto ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  –  FGTS.  

 
12. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO  OBJETO 
 
12.1.  A  Secretaria Municipal  de Cultura é o órgão responsável pelos atos de 
controle decorrentes desta l ic itação .  
 
12.2.  A convocação dos fornecedores pela Secretar ia de Administração será 
formalizada e  conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer 
para retirar o respectivo pedido.  
 
12.3.  O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer,  
não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações 
estabelecidas no Termo de Contrato , estará sujeito às sanções previstas neste 
Edital.  
 
13. DAS SANÇÕES 
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13.1.  À l ic itante vencedora deste certame serão apl icadas as sanções previstas na 
Lei nº.  8 .666/93 e nas seguintes s ituações,  dentre outras:  
 
13.1.1.  Pela recusa injust if icada no de entrega dos equipamentos ,  nos prazos 
previstos neste edital,  será apl icada multa na razão de 10% (dez por cento) 
calculado sobre o valor total  da proposta,  até 05 (cinco) dias consecutivos.  
 
13.1.2.  Pelo atraso ou demora injust if icados da entrega,  além dos prazos 
estipulados neste edital,  aplicação de multa na razão de R$ 5,00 (cinco reais),  por  
dia,  de atraso ou de demora.  
 
13.1.3.  Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da 
Nota Fiscal,  aplicação de multa na r azão de 10% (dez por cento),  sobre o valor 
total  da proposta,  por  infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a 
efetiva substituição dos produtos.  
 
13.1.4.  Nos termos do art.  7°  da Lei  nº.  10.520, de 17/07/2002, a l ic itante, sem 
prejuízo das demais cominações legais e contratuais ,  poderá f icar,  pelo prazo de 
até 60 (sessenta) meses,  impedida de l ic i tar e contratar com a Administração 
Pública e descredenciada do Registro Cadastral  de Fornecedores do Município de 
Nova Laranjeiras ,  nos casos de:  
a)  apresentação de documentação falsa;  
b)  retardamento na execução do objeto;  
c)  não manutenção da proposta escrita ou lance verbal,  após a adjudicação;  
d) comportamento inidôneo;  
e)  fraude na execução do contrato;  
f)  falha na execução do contrato.  
 
13.1.5.  Será facultado à l ic itante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a  
apresentação de defesa prévia,  na ocorrência de quaisquer das si tuações previstas 
neste edital .  
 
13.1.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação 
dos eventuais danos,  perdas ou prejuízos  que seu ato punível  venha causar à 
administração.  
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
14.1 .  As despesas decorrentes da contratação dos serviços ,  objeto desta l ic itação,  
correrão por conta das seguintes dotações orçamentária s:  
 
08    SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  
001    DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO  
13.392.0015.2058  FESTIVIDADES DO MUNICIPIO E OUTROS EVENTOS  
3.3.90.39.00.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
02620 E 00000  Recursos Ordinár ios (L ivres)  
02620 EA 00000  Recursos Ordinár ios (L ivres)  
 
 

14.2.  As normas discipl inadoras da l ic itação serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre as interessadas,  desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a f inalidade e a segurança da  contratação.  
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14.3.  A apresentação da proposta pela l ic itante, implica aceitação deste edital,  
bem como das normas legais que regem a matéria e,  se porventura a  l ic itante for 
declarada vencedora,  ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta 
l ic itação.  
 
14.4.  Uma vez inic iada a sessão , não serão admitidos à  l ic itação as part icipantes 
retardatár ias.  
 
14.5.  Da sessão de abertura dos envelopes,  lavrar -se-á ata c ircunstanciada,  na qual  
se mencionará tudo o que ocorrer no ato.  A ata será assinada pel o  Pregoeiro,  pela 
equipe de apoio e pelos representantes credenciados que desejarem.  
 
14.6.  Só terão direitos a usar a palavra,  rubricar a documentação e as propostas,  
apresentar reclamações ou recursos e assinar atas,  as l ic itantes ou seus 
representantes credenciados,  o Pregoeiro e a equipe de apoio.  
 
14.7.  Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de 
documentos e propostas exigidos no edital  e não apresentados na reunião de 
recebimento, salvo condições previstas no Art.  48 § 3º da Lei  Feder al 8666/93.  
 
14.8.  Os envelopes contendo a documentação habi l itatór ia das l ic itantes  
classi f icadas para a fase de lance permanecerão em poder d o Pregoeiro durante o  
prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação das propostas.  Se os mesmos 
não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias após aquele prazo, os envelopes 
serão inuti l izados.  
 
14.9.  Servidores Municipais,  assim considerados aqueles do art igo 84, "caput" e  
parágrafo 1º,  da Lei  nº.  8 .666/93, estão impedidos de part icipar deste certame 
l ic itatório,  (tanto como membro da diretoria da empresa ou como do quadro de 
funcionários desta),  por determinação do artigo 9º.,  inc iso I I I ,  da Lei  nº.  8 .666/93.  
 
14.10.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital  e seus Anexos,  excluir -
se-á o dia do iníc io e incluir -se-á o do vencimento.  
14.11.  A autoridade competente para determinar a aquisição poderá revogar a 
l ic itação por razões de interesse público derivado de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e sufic iente para justi f icar tal  con duta, 
devendo anulá- la por  i legalidade, de of ício ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e  fundamentado.  
 
14.11.1.  A anulação do procedimento induz às anulações da Ordem de 
Fornecimento, Nota de Empenho e Termo de Contrato .  
 
14.12.  Os proponentes são responsáveis  pela  f idel idade e  legit imidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da l ic itação.  
 
14.13.  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marca da, a sessão será redesignada para o  
dia,  hora e local definidos,  e,  republicado na Imprensa Of icia l.  
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14.14.  São partes integrantes deste Edital:  
 
a)  ANEXO I  -  Formulário Padrão de Proposta de Preços  -  Mídia Digital ;  
 
b)  ANEXO II  -  Termo de Referência –  Especif icação Técnica;  
 
c)  ANEXO I I I  -  Modelo de Carta de Credenciamento ;  
 
d)  ANEXO IV -  Modelo de Declaração de Fato Superveniente , Idoneidade e 
Disponibi l idade de Documentos ;   
 
e)  ANEXO V -  Modelo Declaração que cumprem plenamente os requisitos de 
habil itação;    
 
f)  ANEXO VI -  Modelos  de Declaração de não  emprego de menores de 18 anos;  
 
g)  ANEXO VII  -  Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte;  
 
h)  ANEXO VI II  –  Minuta de Contrato.  
 

 
 

Nova Laranjeiras PR, 17 de Abri l  de 2014.  
 
 
 
 
 
 

Gilmar Carraro Braga         José Lineu Gomes                                                                            
Pregoeiro                                                           Prefeito Municipal  
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ANEXO I  
 
Município de Nov a Laranjeiras -  Paraná 
Licitação  Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 29/2014-PMNL  
Objeto:  Contratação de empresa especial izada em locação de estruturas e 
real ização de rodeio para as festividades do 24º Aniversário do Município de 
Nova Laranjeiras.  
 
 

Modelo -  PROPO ST A DE  PREÇOS  

 
 

 
CF.  MÍDIA DIGITAL FORMATO .ESL  
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ANEXO I I  

 
Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
 
Lic itação  Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 29/2014-PMNL  
 
Objeto:  Contratação de empresa especial izada em locaçã o de estruturas e 
real ização de rodeio para as festividades do 24º Aniversário do Município de 
Nova Laranjeiras.  
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

1.  DO OBJETO.  
 
 

ITEM: 1 – RODEIO – dias 16/05  -  17/05  e  18/05/2014 

Item Nome do produto Qtde Un Preço unit Preço máximo total 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

Realização de Rodeio para os dias 16, 17 e 
18/05/2014 compreendendo a Montagem e 
Desmontagem de Estruturas, com as seguintes 
características: 

 Montagem e Desmontagem de 120 metros 
de arquibancadas, 32 Camarotes de 2,20 x 
2,20 m, Arena Ferradura, embarcador de 
Animais, Bretes, Iluminação Mooving & 
Lazer, sonorização, 02 Telões Digitais, 
Premiação, Painel Eletrônico 08 segundos, 
Imagem da Santa na Abertura, 15 touros, 10 
Cavalos, Palhaço, Juiz de Rodeio, Dois Salva-
vidas, Um madrinheiro, Show Pirotécnico (de 
05 minutos) no dia 16/05/2014 - abertura 
Piro Musical mínimo de 05 minutos, Circuito 
de Arena no dia 17/05/2014, Show de 
Encerramento e show Pirotécnico mínimo 08 
minutos no domingo 18/05/2014; 

 ABERTURA 16/05/2014 
- Imagem da Santa, 
- Show Pirotécnico de no mínimo 05 minutos 
- Abertura Piro Musical – mínimo 05 minutos 

 Seguro de vida para os peões; 

 Art. De Montagem; 

 15 Montarias em Touro nos dias 16, 17 e 
18/05 ; 

 10 Montarias em Cavalos nos dias 16, 17 e 
18/05; 

 
01 

 
Un 

 

 
35.000,00 

 
35.000,00 
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 Peões convidados; 

 Locutor de Rodeio; 

 Dj; 

 Auxiliar Pista; 

 Premiação Mínima:  
Montaria em Touros: 
1º Lugar  -  R$ 2.500,00 
2º Lugar  -  R$ 1.000,00 
3 º Lugar – R$ 1.000,00 
 
Montaria em Cavalos: 
1º Lugar  -  R$ 1.500,00 
2º Lugar  -  R$ 1.000,00 
3 º Lugar – R$ 1.000,00 
 

 ENCERRAMENTO 18/05/2014 
- Show Pirotécnico de no mínimo 08 minutos 
- Abertura Piro Musical – mínimo 08 minutos 
 

A empresa deverá se responsabilizar por todas 
despesas relativas à execução do objeto, 
incluindo transporte dos animais, local para 
descarga e alimentação dos mesmos, hotel e 
alimentação da equipe técnica, encargos 
sociais e outras necessárias. 

 
Os Camarotes (32) deverão ter capacidade para 12 

pessoas cada unidade, divisórias octomizadas 
em alumínio, estruturas e junções em 
alumínio, 02 (funcionários) para manutenção 
das estruturas montadas. 

TOTAL  35.000,00 

 

ITEM: 2 – LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIAS 15 A 18/05/2014 

Item Nome do produto Qtde Un Preço unit Preço máximo 
total 

 
 
 
 
 
 

2 
 

Locação de Estruturas para os dias 15, 16, 17 e 
18/05/2014 compreendendo a Montagem e 
Desmontagem de Estruturas, com as seguintes 
características: 

 Montagem e Desmontagem de 500 metros 
de estruturas com placas de metal com 
altura mínima de 2,00 para fechamento do 
parque; 
 

 Locação de um Palco para shows de 18x16 
metros em Alumínio – Montagem Back Stage 
& House com Sonorização e Iluminaçao 
conforme Rider Técnico dos Artistas, sendo: 

 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 

Un 
 

 
 
 
 
 
 

105.000,00 

 
 
 
 
 
 

105.000,00 
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15/05 – Show Pedro Henrique e Fernando, 
16/05 – Show com Jair Super Cap Show, 
17/05 – Show com Jeann & Júlio. 
18/05 – Show Juca Bala & DJ 
18/05 – Show Zé Moraes & Grupo Gaiteiro 
 

 Locação de Arena de shows coberta com 
Capacidade para 5.000 pessoas, medindo 
42x53 metros em alumínio e lona 
galvanizada, com fechamentos laterais, 
frente e fundos, com 02 saídas de 
emergência e 42 camarotes, com capacidade 
para 12 pessoas cada unidade, divisórias 
octomizadas em alumínio, estruturas e 
junções em alumínio, 02 (dois) funcionários 
para manutenção das estruturas montadas. 
 

 01 Tenda 10x10 contendo 02 camarins em 
octonorm + piso revestido; 
 

 50 Metros de Barricada; 
 

 150 Metros de Grade de Isolamento; 
 

 24 Tendas 10x10; 
 

 03 Tendas 10x10 com fechamento de frente, 
fundo, laterais e piso para sala de imprensa, 
secretaria de saúde e recepção de 
autoridades.   
 

 25 Tendas 5x10; 
 

 05 Tendas 5x5 
 

TOTAL  105.000,00 

 

ITEM: 3 – LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS 

Item Nome do produto Qtde Un Preço unit Preço máximo total 

 
 
 

3 
 

Locação de  unidades de Banheiros Químicos de 
alto padrão de funcionamento, higiene e 
conservação, incluindo limpeza diária, papel 
higiênico, desinfetante, manutenção, etc. 
Para os dias 15/05, 16/05, 17/05 e 18/05/2014. 
Os banheiros deverão estar limpos,  disponíveis e 
colocados no local do evento até as 10:00 hs do dia 
15/05/2014. 
A empresa deverá providenciar a limpeza dos 

 
 
 

50 

 
 
 

Un 
 

 
 
 

200,00 

 
 
 

10.000,00 
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mesmos diariamente. 

TOTAL  10.000,00 

 

ITEM: 4 – LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA 

Item Nome do produto Qtde Un Preço unit Preço máximo total 

 
 
 

4 
 

Locação de 03 (três) unidades de Geradores de 
Energia com capacidade mínima de   150 kwa, com 
chaves trifásica de 250 amperes, blindados com 
abafador de ruídos, operador a disposição do 
evento e óleo diesel para funcionamento das 14:00 
hs às 05:00 hs do dia seguinte se necessário. 
Deve acompanhar cada equipamento um extintor 
de incêndio compatível 
Para os dias 15/05, 16/05, 17/05 e 18/05/2014. 
Os Geradores deverão estar instalados e disponíveis 
até as 10:00 hs do dia 15/05/2014. 

 
 
 

03 

 
 
 

Un 
 

 
 
 

4.000,00 

 
 
 

12.000,00 

TOTAL  12.000,00 

 
2. DO JULGAMENTO.  
 
2.1.  O julgamento será de acordo com o menor valor por item.  
 
2.2.  A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta dias)  dias,  
contados a part ir  da sua apresentação.  
 
3. DO PAGAMENTO.  
 
3.1.  O pagamento será efetuado da seguinte forma:   
 
50% mediante a montagem das estruturas;  
50% mediante a desmontagem das estruturas após o encerramento do evento.   
 
3.2.  Deverá ser enviada juntamente com o documento f iscal  a CND do INSS e o CRF 
do FGTS.  
 
3.3.  Caso as certidões  estejam, com sua validade vencida o pagamento f icará 
suspenso até a regular ização.  
 
3.4 .  Deverá constar na nota f iscal:  
 Pregão Presencial  nº.  29/2014-PMNL 
 Contrato nº xx/2014.  
 
4. DA ENTREGA DOS PRODUTOS  
 
4.1 As estruturas deverão ser montadas de acord o com o cronograma 
anexo a este Termo de Referência,  sendo que, qualquer mudança deverá 
ser comunicada à Prefeitura Municipal  para aprovação.  
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4.1.1 Os serviços deverão ser executados dentro do prazo necessário à realização 
das festividades,  devendo as est ruturas estar montadas  e testadas até o dia 
14/05/2014, impreterivelmente,  no local  da realização do evento.  
 
4.2.  Todas as despesas decorrentes d o fornecimento, bem como encargos 
trabalhistas,  previdenciários e tr ibutár ios f icarão exclusivamente a cargo d a 
empresa vencedora, cabendo -lhe, ainda, a inteira responsabil idade (civi l  e penal),  
danos ou prejuízos porventura causados a administração munic ipal.  
 
4.3.  A empresa vencedora deverá:  
 
4.3.1.  Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria  M unicipal  de 
Agr icultura,  de Planejamento e de Cultura ,  cujas rec lamações obriga -se a atender 
prontamente.  
 
 
5  .  DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
 O Lic itante vencedor  do Item 02 –  Locação de Estruturas,  terá direito à 
gestão dos camarotes ,  do parque infanti l ,  arena universitária e gestão da praça 
de al imentação, cf.  segue:  
 

 Os Camarotes do Rodeio não poderão ser vendidos, pois serão utilizados pelos mesmos 

compradores dos Camarotes da Arena de Shows, que terão o direito de utilização dos 

mesmos.  

 

 Cada camarote poderá utilizar da fachada (parte frontal) para publicidade dos proprietários 

dos camarotes. Não podendo ser afixadas placas fora da área destes camarotes.  

 

 Deverão ser disponibilizados 4 Camarotes sem custo, ao Município, para Recepção de 

Autoridades Regionais, ficando a Cargo do Município a Distribuição das “Pulseiras”, as quais 

deverão ser disponibilizadas até 48 horas antes do início da Programação. 

 

 Produtos: as barracas destinam-se à venda de bebidas e  alimentos para consumo in loco. Os 

produtos: cerveja lata 355 ml, refrigerante lata 355 ml, água mineral e bebida ice poderão 

ser distribuídos na praça pelo  vencedor da licitação com ou sem exclusividade, pois a 

distribuição da bebidas e sua exploração será de exclusividade do ganhador da licitação.  

 
Os preços máximos a serem praticados dentro da área do Parque serão os seguintes: 
 
Cerveja e Refrigerante  lata 355 ml – R$ 4,00 (quatro reais) a unidade; 
Água Mineral 500 ml – R$ 3,00 (três reais) a unidade; 
Outras Bebidas: 
- Dose de Whisky, Vodka, etc – R$ 15,00 (quinze reais); 
- Energéticos – R$ 15,00 (quinze reais) a unidade;  
- Demais Bebidas a critério do Vencedor; 
 
Lanches (X-Salada, X-Bacon, outros) R$ 8,00 (oito reais); 



 
 

 21 

Município de Nova Laranjeiras 
Estado do Paraná 

CNPJ: 95.587.648/0001-12 
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000 

Fone: (42) 36371148 

 

Salgados (pastel, coxinha, espetinhos, etc) R$ 4,00 (quatro reais); 
Outros tipos de comidas a critério do vencedor.  
 

 Licenciamento sanitário: compete ao contratado cuidar do licenciamento sanitário para 

funcionamento das barracas.  

 

 Higiene: é de exclusiva responsabilidade do vencedor da licitação, zelar pela boa higiene da 

praça de alimentação; cada barraca deverá ter um recipiente de coleta de lixo, revestido 

internamente com sacos plásticos específicos para coleta de lixo, que deverá ser substituído 

sempre que necessário; o material recolhido deverá acondicionado em local próprio, 

conforme designação do Município. A área no entorno das barracas deverá ser mantida 

limpa e  higienizada, com manutenção constante durante toda a festa.  

 

 Recipientes: somente é autorizada a utilização de copos, pratos e talheres descartáveis; é 

expressamente proibida utilização de recipientes de vidro, bem como a venda de bebidas em 

recipientes de vidro, exceto para as barracas que irão servir almoço ou jantar que necessite a 

utilização de talheres de metal, ficando ainda vedada a utilização de facas pontiagudas. 

 

 Fiscalização: A fiscalização da praça de alimentação será  realizada pelo Município de Nova 

Laranjeiras. 

 

 Normas de Segurança: Compete ao contratado zelar pela segurança da praça de alimentação.  

Onde estiver o GLP (gás de cozinha), deverá ter extintor de incêndio de PQS de 6 Kgs. (Item 

obrigatório)  

 

 Segurança patrimonial: Compete exclusivamente ao contratado a segurança dos bens móveis 

que guarnecerem as barracas, FICANDO O Município isento de quaisquer danos ou prejuízos 

que vierem a ser causados a si ou a terceiros. 

 

 Fica Proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos: é de responsabilidade da 

empresa Contratada fixar em locais de fácil visibilidade faixas e similares com os dizeres: ‘É  

EXPRESSAMENTE PROIBIDA VENDA DE BEBIDAS ALCOOLICAS A MENORES DE 18 ANOS DE 

IDADE” 

 
Nova Laranjeiras,  17 de Abri l  de 2014.  

 
 
 

GILMAR CARRARO BRAGA 
Pregoeiro 

 
 
 

JOSÉ LINEU GOMES 
Prefeito Municipal  
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ANEXO II I  
 

 
 
Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Licitação  Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 29/2014-PMNL  
Objeto:  Contratação de empresa especial izada em locação de estruturas e 
real ização de rodeio para as festividades do 24º Aniversário do Município de 
Nova Laranjeiras.  
 
 

Modelo de Carta de Credenciamento  
 

 
Indicamos o (a)  Sr.(a)  ____________________ _________________, 

portador da cédula de identidade nº.  __________________________, Órgão 
expedidor _________, CPF nº. ___________________________________  como 
nosso representante legal na Licitação em referência,  podendo rubricar ou ass inar 
documentos (habi l itação e proposta),  manifestar,  dar lances,  prestar todos os 
esclarecimentos de nossa proposta,  interpor recursos,  desist ir  de prazos e  
recursos,  enf im, praticar todos os atos necessários ao f iel  cumprimento do 
presente Credenciamento.  
 
____________________________, _____ de __________________ de 2014. 
 
 
   

(Nome completo por extenso do responsável  pela Pessoa Jurídica)  
 
 
 
 

(assinatura e carimbo do CNPJ)  
 
 
 
 
 
 

* anexar cópia autent icada do RG e CPF do Credenciado.  
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ANEXO IV 
 
 

 
Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Licitação  Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 29/2014-PMNL  
Objeto:  Contratação de empresa especial izada em locação de estruturas e 
real ização de rodeio para as festividades do 24º Aniversário do Município de 
Nova Laranjeiras.  
 

 
 

Modelo de Declaração de:  
Inexistência de Fato Superveniente Impedit ivo da Habil itação,  

Idoneidade e Disponibi l ização de Documentos.  
 
 
 

 A empresa, abaixo ass inada, declara,  sob as penas da lei,  que:  
 
1 -  Até a presente data inexistem fatos impedit ivos para sua habil it ação 
no presente processo l ic itatório,  ciente da obrigatoriedade de declarar,  em 
havendo,  ocorrências  posteriores  que o inabil ite  para part icipar de certames 
l ic itatórios.  
 
2  -  Os documentos que compõem o Edital  foram colocados à disposição e 
tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de 
dif iculdade da entrega.  
 
3 -  Não se encontra declarada inidônea para l ic itar ou contratar com 
órgãos da Administração Pública Federal,  Estadual,  Munic ipal e do Distrito Federal.  
 

__________________________, _____ de _____________________ de 2014. 
 
 
   

(Nome completo por extenso do responsável  pela Pessoa Jurídica)  
 
 
 
 

(assinatura e carimbo do CNPJ)  
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ANEXO V 
 

 
Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Licitação  Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 29/2014-PMNL  
Objeto:  Contratação de empresa especial izada em locação de estruturas e 
real ização de rodeio para as festividades do 24º Aniversário do Município de 
Nova Laranjeiras.  
 
 

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habil itação  
    
 
 Em atendimento ao previsto no edital  de PREGÃO PRESENCIAL nº.  29/2014-
PMNL ,  DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habi l itação 
exigidos para participação no presente certame.  
 
 

__________________________, _____ de _____________________ de 2 014. 
 
 
 
 
 
   

(Nome completo por extenso do responsável  pela Pessoa Jurídica)  
 
 
 
 

(assinatura e carimbo do CNPJ)  
 
 
 
 
 
 

* deverá ser apresentado fora do envelope de habi l itação.  
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ANEXO VI  
 
 
 

Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Licitação  Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 29/2014-PMNL  
Objeto:  Contratação de empresa especial izada em locação de estruturas e 
real ização de rodeio para as festividades do 24º Aniversário do Município de 
Nova Laranjeiras.  
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

  A empresa, abaixo assinada,  po r seu representante legal,  DECLARA ,  
para f ins do disposto no inc iso V do art .  27 da Lei nº.  8 .666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei  nº.  9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalu bre e não emprega 
menor de dezesseis anos.  
 
Ressalva:  emprega menor,  a partir  de quatorze anos,  na condição de aprendiz  
Sim  (   )   Quantos (    )    Não (    ) .  
 

 
 

____________________________, _____ de ___________________ de 2014. 
 
 
   

(Nome completo por extenso do responsável  pela Pessoa Jurídica)  
 
 
 
 

(assinatura e carimbo do CNPJ)  
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ANEXO VII  
 
 

Município de Nova Laranjeiras -  Paraná 
Licitação  Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 29/2014-PMNL  
Objeto:  Contratação de empresa especial izada em locação de e struturas e 
real ização de rodeio para as festividades do 24º Aniversário do Município de 
Nova Laranjeiras.  
 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE  

 

(nome da empresa),  CNPJ/MF nº. ______________, (ENDEREÇO COMPLETO),  

declara,  sob as penas da Lei,  que a mesma está estabelecida sob o  regime legal de 

microempresa ou empresa de pequeno porte,  conforme conceito legal  e f iscal  de 

nosso ordenamento pátrio,  podendo usufruir os benefíc ios da Lei Complementar  

123/2006, de 14 de dezembro de 2006.  

 

 

____________________,  ______de ___________________ de 2014. 

 

 

 

 

 

 

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)  
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ANEXO VII I  

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.  xx  
QUE ENTRE SI  CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ E A 
EMPRESA xx,  CONFORME LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
29/2014-PMN. 
 

Pelo presente instrumento particular celebram entre si ,  de um lado, o  MUNIC ÍPIO DE  

NOVA  LARANJEIRAS ,  inscrito no CNPJ nº. 95.587.648/0001 -12, com endereço à Rua 
Rio Grande do Sul,  nº.  2122, Centro, Nova Laranjeiras -  PR, neste ato representada 
pelo Prefeito Munic ipal Sr .  José Lineu Gomes, portador de cédula de identidade nº.  
nº1.328.459-8   do CPF/MF 240.909.729 -49, doravante denominado CONTRATANTE,  
e de outro lado a empresa:  xx,  inscrita  no CNPJ nº. xx ,  neste ato representada pelo  
Sr.  xx,  brasi leiro,  xx,  xx,  portador da Carteira de Ident idade nº. xx/xx,  inscrito no 
CPF nº. xx,  residente e domici l iado na xx,  nº.  xx,  xx,  xx,   doravante denominada 
CONTRATADA ,  acordam e ajustam firmar o  presente contrato, nos termos da Lei 
nº.  8 .666/93, e alterações poster iores,  assim como pelas  condições da L icitação 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº.  29/2014-PMNL ,  bem como nos termos da 
proposta apresentada pela Contratada e  pelas cláus ulas a seguir expressas,  
definidoras dos direitos,  obrigações e responsabil idades das partes.  
 

DO OBJETO DO CONTRATO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS  
(ART. 55, I, LEI 8.666/93) 

Cláusula Primeira :  O presente contrato tem por objeto a xxxxxxxxxx  
 
Parágrafo Segundo :  O valor total  contratado é de  R$ xx (xx) ,  e será pago da 
seguinte forma:  
 
50% do valor total  mediante a montagem das estruturas;  
50% do valor total  mediante a desmontagem das estruturas ao final  do evento.  
 

DO REGIME DE EXECUÇÃO OU DA FORMA DE FORNECIMENTO  
(ART. 55, II, LEI 8.666/93) 

Clausula Segunda :  A Contratada executará o presente contrato de forma direta,  
contratando os profissionais que achar necessários para o bom e f iel  desempenho 
dos serviços,  assumindo integral responsabi l idade, f icando vedada a 
subcontratação, sem anuência do CONTRATANTE.  

§ Único :  Os produtos  e/ou serviços deverão ser entregues ,  montados e testados  
até o dia 14/05/2014. 

 
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

(ART. 55, III, LEI 8.666/93) 
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Cláusula Terceira :  DO VALOR DO CONTRATO: O CONTRATANTE pagará, à  
CONTRATADA, a importância conforme cláusula primeira.  

Parágrafo Primeiro : Para os f ins constantes desta cláusula,  a CONTRATADA 
encaminhará ao CONTRATANTE, a nota f iscal  de prestação de serviços,  onde deverá 
o nº. da l ic itação: PREGÃO PRESENCIAL Nº.  29/2014-PMNL ,  o nº. do presente 
contrato, acompanhada da CND do INSS e CRF do FGTS.  

Parágrafo Segundo :  No caso da vigência da CND do INSS e/ou do CRF do FGTS da 
empresa estiver com sua val idade expirada, os pagamentos f icarão retid os até a  
regulamentação.  

DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
(ART. 55, IV, LEI 8.666/93) 

Cláusula Quarta :  O contrato vigorará por um período de 03 (três)  meses.  

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS  
(ART. 55, V, LEI 8.666/93) 

Cláusula Quinta :  As despesas decorrentes deste contrat o terão como suporte a 
seguinte dotação orçamentária:   
 
08    SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO  
001    DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO  
13.392.0015.2058  FESTIVIDADES DO MUNICIPIO E OUTROS EVENTOS  
3.3.90.39.00.00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
02620 E 00000  Recursos Ordinár ios (L ivres)  
02620 EA 00000  Recursos Ordinár ios (L ivres)  

 
DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES,  

DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS  
(ART. 55, VII, LEI 8.666/93) 

Cláusula Sexta :  São obrigações da CONTRATADA :  

I  –  Entregar os produtos  descritos neste termo de  acordo com os prazos e valores  
pactuados.  

I I  –  Não ceder o contrato, no todo ou em parte,  sob pena de resc isão e  
responsabi l idade e sanções administrativas.  

Cláusula Sétima :  São obrigações do CONTRATANTE :  

I  –  Remunerar  a Contratada de acordo com o valor e forma de pagamento ora 
ajustado;  

Cláusula oitava :  A inadimplência das obrigações contratuais assumidas ensejará a  
rescisão antecipada do contrato, bem como sujeitará o infrator ao pag amento da 
multa contratual de 10% (dez por cento) do valor global contratado.  

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO  
(ART. 55, VIII E IX, LEI 8.666/93) 
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Cláusula Nona :  A rescisão do presente contrato poderá ser amigável,  po r acordo 
entre as partes,  na forma do art.  79, I I  da Lei  nº.  8.666/93, ou judicial,  nos termos 
da legis lação.  

Parágrafo Único :  O CONTRATANTE  se reserva o direito de resc indir o presente 
contrato uni lateralmente quando ocorrerem às hipóteses do art .  77 e 78  da Lei  nº.  
8.666 de 21 de janeiro  de 1993.  

DA LICITAÇÃO  
(LEI 10.520/02). 

Cláusula Décima :  O presente contrato está vinculado a l ic itação modalidade 
Pregão Presencial  nº.  29/2014-PMNL ,  bem como na proposta de preços emit ida 
pela CONTRATADA .  

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
(ART. 55, XII, LEI 8.666/93). 

Cláusula Décima Primeira :  O presente contrato rege -se pelas disposições 
expressas na Lei  nº.  8 .666/93, suas a lterações e pelos preceitos  de Direito Públ ico,  
aplicando-se supletivamente os princípios  da Teoria Geral dos Contratos,  as 
disposições de Dire ito Privado, a  Lei  Orgânica e demais normas apl icáveis  à 
espécie.   

Parágrafo Único :  Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas 
alterações,  recorrendo -se à analogia,  aos costumes e aos princípios gera is de 
Direito.  

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA  
(ART. 55, XIII, LEI 8.666/93). 

Cláusula Décima Segunda :  Fica a CONTRATADA  obrigada a manter,  durante toda 
execução do contrato, em compatibi l idade com as obrigações por ele assumidas,  
todas as condições de habil it ação e qual if icação exigidas pela contratante.  

DO FORO  
(ART. 55, § 2º, LEI 8.666/93) 

Cláusula Décima Terceira :  Fica ele ito o foro da Comarca de Laranjeiras do Sul/PR 
para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste instrumento, cuja  execução, 
interpretação e solução, inclusive dos casos omissos,  serão patrocinadas pelas  
normas gerais de dire ito público,  aplicando -se-lhes,  suplet ivamente, os princípios  
da teoria geral dos contratos e das disposições de direito pr ivado.  

E por estarem justos e acordados, f irm am o presente contrato de serviços 
profissionais em 02 (duas) vias de igual teor,  juntamente com as testemunhas 
abaixo, para os f ins de direito,  submissos às regras estatuídas pela Lei  8.666/93 e 
aos termos do ato que autorizou a contratação.  
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Município de Nova Laranjeiras 
Estado do Paraná 

CNPJ: 95.587.648/0001-12 
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000 

Fone: (42) 36371148 

 

Nova Laranje iras/PR, xx de xx de 2014.  

 

JOSÉ L INEU GOMES   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Contratante   Contratada 

 
 

  

   
TESTEMUNHA  TESTEMUNHA 
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Município de Nova Laranjeiras 
Estado do Paraná 

CNPJ: 95.587.648/0001-12 
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, centro – CEP 85.350-000 

Fone: (42) 36371148 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 29/2014– PMNL 
 
 

 Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente ao Pregão Presencial nº. 
29/2014– PMNL, devidamente preenchido, e, concordo(amos) com as condições do Edital. 
 
 

 
EM:          /           /                . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARIMBO C/ CNPJ DA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESPONSÁVEL DA EMPRESA 

 
 

 
 

 


