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EDITAL DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 065/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2016  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  

 
PREÂMBULO 

 
1 - O Município de Mutum, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Benedito 
Valadares, 178, Mutum, MG, CEP 36.955-000, CNPJ n. 18.348.086/0001-03, torna pública a 
realização do Processo Licitatório n. 065/2016 - Pregão Presencial n. 023/2016, destinado a 
selecionar proposta mais vantajosa, objetivando a Contratação de Empresa no ramo de 
Infraestrutura para eventos, com fornecimento de palco, sonorização, iluminação, publicidade, 
hospedagem para a realização da XXXII Exposição Agropecuária de Mutum/MG. 
 
2 - Órgão requisitante: Gabinete do Prefeito. 
 
3 - O pregão presencial será regido pela Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002, e pelo 
Decreto Municipal n. 4.648, de 29 de novembro de 2013, aplicando-se supletivamente as 
disposições da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e demais normas atinentes à 
matéria, bem como pelas condições estabelecidas no presente edital. 
 
4 - A abertura dos envelopes e a sessão de lances ocorrerão em sessão pública na sala de 
reuniões da Prefeitura, situada à Praça Benedito Valadares, 178, Mutum, MG, CEP 36.955-
000, no dia 23/06/2016, às 09:00 horas . Se não houver expediente ou ocorrer fato 
superveniente que impeça a realização da sessão na data prevista, fica a mesma adiada para 
o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos, desde 
que não haja comunicação em contrário. 
 
5. Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira da Prefeitura Municipal de Mutum, servidora 
Rosângela Lamarca de Oliveira Barcelos, e integrarão a Equipe de Apoio os servidores 
Leonardo Barbosa Fidelis e Daiana Figueiredo da Luz, designados pela Portaria nº. 017, de 15 
de fevereiro de 2016. 
 
6 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: Anexo I 
– Termo de Referência; Anexo II – Modelo de Credenciamento; Anexo III – Modelo Declaração 
que não emprega menor; Anexo IV – Modelo Apresentação de Proposta; Anexo V – 
Declaração quanto a Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação e Cumprimento às 
Exigências do Edital; Anexo VI – Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do 
Edital; Anexo VII - Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte; Anexo VIII -  
Minuta do Termo de Contrato; Anexo IX – Declaração de Existência de Pessoal e 
Equipamentos.  
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I - DO OBJETO 

1 - A presente licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa, objetivando a 
Contratação de Empresa no ramo de Infraestrutura para eventos, com fornecimento de palco, 
sonorização, iluminação, publicidade, hospedagem para a realização da XXXII Exposição 
Agropecuária de Mutum/MG. 
 

II - DISPOSIÇÕES GERAIS 
1 - Os valores financeiros indicados são estimativos, para fornecimento/prestação de serviço 
durante doze meses, sem periodicidade definida, de acordo com as necessidades da 
Administração. 
2 - Todos os produtos deverão atender às exigências de qualidade e higiene, observados os 
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial e 
sanitária - ABNT, INMETRO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, etc., atentando-se para as prescrições 
contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 

III - CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS 
1 - Cópia do edital estará à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Administração, 
Gerência de Compras e Licitações, Praça Benedito Valadares, 178, Mutum, MG, CEP 36.955-000, 
no site oficial da Prefeitura (www.mutum.mg.gov.br).  
2 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a 
acompanhar as publicações referentes ao processo nos site www.mutum.mg.gov.br, bem como as 
publicações na Imprensa Oficial do Município, quando for o caso, com vista a possíveis alterações 
e avisos. 
2.1 - O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo licitatório 
deverá, ao se cadastrar para retirar o edital no site www.mutum.mg.gov.br, informar sua razão 
social e seu e-mail. 
3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados até 02 (dois) dias 
úteis antes da data marcada para abertura das propostas à Gerência de Compras e Licitações, na 
Praça Benedito Valadares, 178, Mutum, MG, CEP 36.955-000, Centro, ou através do fone/fax (33) 
3312-1503 ou, ainda, através do e-mail: licitacao@mutum.mg.gov.br. 
3.1 - As respostas do(a) Pregoeiro(a) às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por 
e-mail, fax, ou disponibilizadas no site www.mutum.mg.gov.br no campo próprio correspondente a 
este edital, ficando acessíveis a todos os interessados. 
4 - No campo próprio serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que o(a) 
Pregoeiro(a) julgar importantes, razão pela qual os interessados devem consultar o site com 
frequência. 
5 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia útil, e 
por licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser 
enviada à Gerência de Compras e Licitações, na Praça Benedito Valadares, 178, Mutum, MG, CEP 
36.955-000, ou através do fax (33) 3312-1503, a qual deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, auxiliado pelo setor técnico competente. 
5.1 - O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou 
outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo(a) Pregoeiro(a), e 
que, por isso, sejam intempestivas. 
5.2 - Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta. 
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5.3 - A decisão do(a) Pregoeiro(a) será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada no site 
deste Município para conhecimento de todos os interessados. 
 

IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
1 - Poderão participar da licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que 
atendam às condições de habilitação estabelecidas neste edital. 
2 - Não serão admitidos interessados que se enquadrem nas situações a seguir: 
a) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município; 
b) Sejam declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo; 
c) Estejam sob regime de falência, concordata, dissolução ou liquidação; 
d) Todos aqueles casos proibidos pela legislação vigente; 
e) Possuam proprietário titular de mandato eletivo no Município; 
f) Estejam descumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 
3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 
descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.  
 

V - CREDENCIAMENTO 
1 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao(a) Pregoeiro(a), 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela 
representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento 
equivalente. 
2 - O credenciamento será feito através de instrumento público ou particular de procuração ou 
documento que comprove poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar os demais 
atos pertinentes ao certame, em nome do licitante. 
3 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de 
dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada 
do respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração estatutária ou contratual, no qual 
sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 
4 - O documento de credenciamento deverá ser apresentado na forma do modelo constante do 
Anexo II  deste instrumento.  
 

VI – DA VISITA TÉCNICA 
1 - Será realizada 01 (uma) visita técnica para conhecimento e localização de montagem: no dia 21 
de junho de 2016, às 09:00 horas . Os licitantes deverão se encontrar com o engenheiro 
Palmerindo Pimenta Filho, no Departamento de Projeto, localizado á Praça Benedito Valadares, 
178, Mutum/MG, de onde partirão para o local que será visitado. 
 

VII. DA GARANTIA E ENTREGA DOS ENVELOPES 
1. A empresa deverá fazer a garantia de proposta, no valor de 1% (um por cento) do valor 
estimado do objeto da contratação R$ 3.140,50 (três mil cento e quarenta reais e cinqüenta 
centavos), por qualquer das modalidades indicadas no artigo 56 da Lei Federal 8.666/93, caução 
em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, que deverá ser 
entregue na Diretoria de Tesouraria da Prefeitura Municipal de Mutum, até o dia 15/06/2015, às 
15:00 horas. O prazo de validade desta garantia não poderá ser inferior a 60 (sessenta dias), 
contados da data da proposta. Não se admitirá prestação de garantia por meio de cheque. 
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2. No caso de caução em dinheiro, essa deverá ser depositada no Banco Brasil, Agência 0953-9, 
conta corrente 21.909-6, mediante depósito identificado e o comprovante ser entregue na Divisão 
de Tesouraria até o dia 20/06/2016, às 15:00 horas.  
3. As garantias de proposta das licitantes serão devolvidas dentro de quinze dias da data de 
contratação da licitante vencedora ou dentro dos quinze dias da data de expiração do prazo de 
validade da sua proposta. 
4 - Os envelopes contendo a proposta e a documentação deverão ser entregues ao(a) Pregoeiro(a) 
até o início do credenciamento, na Prefeitura de Mutum/MG, situada à Praça Benedito Valadares, 
178, Mutum, MG, CEP 36.955-000 com os seguintes dizeres: 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO – A/C PREGOEIRO(A) 
Edifício Sede da Prefeitura 

Praça Benedito Valadares, 178, Mutum, MG, CEP 36.955-000 
DATA E HORÁRIO: 23/06/2016 – 09:00 horas. 

5 - Os envelopes indicarão na parte externa/frontal os seguintes dizeres (sugeridos):  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2016 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2016 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: 

6 - A Prefeitura Municipal de Mutum, não se responsabilizará por envelopes de “Proposta 
Comercial” e “Documentação de Habilitação”, remetidos via postal que não sejam entregues no 
local, data e horário definido neste edital. 
7 - O licitante deverá entregar juntamente com os envelopes de proposta de preços e habilitação, 
mas de forma avulsa, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes mencionados, a declaração 
(Anexo V ) de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, VII, da Lei 
n. º 10.520/2002. 
8 - A não apresentação da declaração prevista no item acima implicará na desclassificação 
imediata do licitante. 
 

VIII - PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 1 
1 - A proposta comercial contida no envelope nº 01  deste edital, observado o modelo apresentado 
no Anexo IV , deverá especificar o objeto licitado, de acordo com as exigências constantes deste 
edital e anexos de forma clara, obedecendo às normas específica, não se admitindo propostas 
alternativas, atendendo aos seguintes requisitos: 
1.1 - estar datilografada, manuscrita (letra legível) ou impressa por processo eletrônico, em papel 
timbrado ou com o carimbo do CNPJ da(s) licitante(s), redigida em língua portuguesa, em 
linguagem clara, sem emendas, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, 
inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à 
Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, datada, assinada a última 
folha e rubricada as demais; 
1.2 - a razão social da(s) licitante(s), o endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o número 
do telefone, fac-símile e e-mail, quando houver, bem como o número de sua conta corrente, o 
nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber os seus créditos; 
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1.3 - número do Edital do Pregão e do Processo Licitatório; 
1.4 - prazo de validade da proposta que deverá ser de 60 (sessenta) dias; 
1.5 - prazo de entrega conforme Ordem de Fornecimento/Serviço. 
1.6 - o nome e a qualificação do preposto autorizado a firmar contrato, ou seja, nome completo, 
endereço, CPF, carteira de identidade, estado civil, nacionalidade e profissão, informando ainda 
qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato Social ou 
Procuração); 
1.7 - nos valores propostos, deverão incidir as obrigações, tributos e encargos que possam recair 
sobre o objeto licitado, não sendo aceita qualquer reivindicação posterior; 
1.8 - demais informações que possam contribuir com clareza para o devido julgamento, de acordo 
com as condições do edital. 
2 - As licitantes somente poderão retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao 
Pregoeiro(a), antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro(a).  
3 - O valor da proposta deverá ser cotado com, no máximo, 02 (duas) casas decimais, em moeda 
corrente nacional, e alcançar, obrigatoriamente, todas as despesas que incidam sobre o 
fornecimento/prestação do serviço, tais como fretes, tributos, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, não sendo aceita qualquer reivindicação posterior para inclusão no percentual 
preposto; 
4 - O valor proposto será de exclusiva responsabilidade da(s) licitante(s), não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
5 - Ocorrendo divergência na proposta entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário, e 
entre algarismos e extenso, prevalecerá o extenso. 
6 - A apresentação da proposta pela licitante indica conhecimento e integral concordância com as 
cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição à legislação pertinente. 
 

IX - SESSÃO DO PREGÃO 
1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 
proponentes, o(a) Pregoeiro(a) declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não 
mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta 
Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente 
credenciados. 
2 - Os procedimentos deste PREGÃO serão conduzidos pelo(a) Pregoeiro(a), seguindo a legislação 
vigente e as fases apontadas neste edital. 
3 - Instalada a sessão pública do pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento 
dos representantes das empresas interessadas, serão recebidos os envelopes nº 01 - PROPOSTA 
DE PREÇOS e os envelopes nº 02 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, pelo(a) 
Pregoeiro(a). 
3.1 - Verificada a regularidade formal dos envelopes, o(a) Pregoeiro(a) procederá à abertura dos 
envelopes das propostas de preços, que serão rubricadas e analisadas pelo(a) Pregoeiro(a) e 
Equipe de Apoio. Em seguida, será dada vista das propostas aos representes das licitantes, que 
poderão rubricá-las, devolvendo-se ao(a) Pregoeiro (a).  
3.2 - Após o encerramento do credenciamento, não será admitida a participação de novas 
empresas proponentes. 
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3.3 - Serão classificados para a fase de lances, os proponentes que apresentarem as propostas de 
menor preço unitário definido no objeto deste edital e seus anexos, e, em seguida, as propostas 
com preços até 10% (dez por cento) superiores àquele, ou as 03 (três) melhores ofertas, conforme 
disposto no art. 4º, incisos VIII e IX da Lei n. 10.520/2002. 
4 - A fase de lance se dará da seguinte forma: 
4.1 - Aos proponentes classificados conforme o item anterior será dado oportunidade para nova 
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, até a 
proclamação do vencedor; 
4.2 – O(a) pregoeiro(a) convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 
em ordem decrescente de valor; 
4.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo(a) pregoeiro(a), implicará 
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela 
licitante, para efeito de ordenação das propostas, sendo vedada apresentação de nova proposta de 
lance por parte do licitante desistente; 
4.4 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a contratação; 
4.5 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas definidas no objeto 
deste edital, exclusivamente pelo critério do menor preço por item. 
4.6 - Ocorrendo o empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar Nº. 123/2006 será 
assegurada à preferência de contratação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
desde que a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte; 
4.7 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 
à proposta mais bem classificada. (§ 2°, art. 44, Lei Complementar 123/2006). 
4.8 - Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma: 
I - A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
II - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo previsto no item 3 será realizado sorteio entre elas 
para se identificar a que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
5 - Encerrada a fase de lances o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da primeira 
classificada, quanto ao objeto definido neste edital e seus anexos e valor, decidindo motivadamente 
a respeito. 
5.1 - Constatado o atendimento das exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, 
sendo a adjudicação do objeto definido neste edital efetuada por lote. 
5.2 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato 
convocatório, o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até 
a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado 
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital. 
5.3 - Nesta fase será assegurado aos licitantes o direito de manifestar-se em relação à interposição 
de recursos. 
5.4 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 
edital e seus anexos, a proposta será desclassificada; 
5.5 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta; 
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5.6 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital e seus 
anexos. 
6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e, não havendo lances, o desempate se fará 
por sorteio; 
7 – O(a) Pregoeiro(a), na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às 
solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 
8 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais do edital, 
considerando-se como tais as que não possam ser supridas, no ato, por simples manifestação de 
vontade do representante da proponente. 
 

X - DA HABILITAÇÃO 
1 - Para habilitar-se o licitante apresentará os seguintes documentos: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA (Lei 8.666/93, art. 28) 
1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, 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; 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Lei 8.666/93, art. 29) 
1.2 - Certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida conjuntamente pela 
Receita Federal do Brasil, fazendo prova da regularidade fiscal de todos os tributos federais, 
inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da 
Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos da Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, 
alterada pela Portaria MF n. 443, de 17 de outubro de 2014. 
1.3 - Prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação. 
1.4 - Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal do licitante: Certidão Negativa de Débito ou 
equivalente. 
1.5 - Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito ou equivalente; 
1.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
1.7 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata. 
1.8 – Cadastro no Ministério do Turismo (organizadora de eventos) 
1.9 – Balanço do último exercício e demonstrações contábeis. 
1.10 – Certidão de Registro e quitação junto ao CREA. 
1.11 – Certidão de Registro e quitação junto ao CREA dos responsáveis técnicos. 
1.12 – Comprovação de vínculos dos profissionais com a empresa através de contrato. 
1.13 – Atestado chancelado no CREA ou emitido pelo próprio município que contenha todos os itens ora 
licitados 
1.14 - Certidão ambiental licenciada para limpeza dos banheiros. 

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA  À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 30, da Lei 8.666/93 
1.15 - Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em papel timbrado, comprovando a execução satisfatória de serviços, indicando o 
endereço do contratado, de forma a permitir possível diligência para esclarecimentos. 
1.16 - Declaração de existência e disponibilidade de instalações, equipamentos e pessoal técnico 
adequados e disponíveis para a execução do objeto da licitação, sob pena de responsabilização 
nos termos da lei, conforme modelo do Anexo IX.  
1.17 - Comprovante de visita técnica. 

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE MENOR (Lei 8.666/93, art. 27, V) 
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1.18 - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, 
relativamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos. 
2. Em nenhuma hipótese será admitida entrega posterior de qualquer dos documentos exigidos, 
ressalvados o direito da Comissão em exigir esclarecimentos ou fazer as diligências que julgar 
necessárias sobre os documentos apresentados. 
3. É de exclusiva responsabilidade das empresas licitantes a juntada, em envelope próprio, de 
todos os documentos necessários à habilitação, bem como o atendimento de esclarecimentos 
posteriores solicitados pela Comissão Permanente de Licitação, sob pena de ser inabilitada. 
4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 
5. O(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio efetuarão consulta dos documentos extraídos pela 
internet, junto aos sítios dos órgãos emissores, para fins de habilitação.  
6. Os documentos exigidos neste instrumento poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos 
extraídos pela internet, com vigência plena até a data fixada para sua apresentação.  
7. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam 
apresentados ao(à) Pregoeiro(a) ou à Equipe de Apoio para autenticação.  
8. Os documentos acima mencionados, não poderão ser substituídos por qualquer tipo de 
protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 
9. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor ou pelo 
edital, deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de sua apresentação.  
9.1 A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo 
com o previsto neste edital inabilitará o proponente, sendo aplicado o disposto contido no item 5.2 
deste capítulo.   
 9.2. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original 
a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.  

 
XI - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

1 - Para fins de concessão de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às microempresas 
e empresas de pequeno porte, instituído pela Lei Complementar n.º 123/2006, em especial quanto 
ao art. 3º, as empresas deverão apresentar: 
a) Declaração sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 
microempresas ou empresas de pequeno porte, estando aptas a usufruir o tratamento favorecido 
estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar conforme Anexo VII ; 
b) Balanço patrimonial do último exercício social (cópia autenticada ou à vista do original), exceto 
para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para locação de materiais, ou Declaração de 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, vigente (cópia autenticada ou à vista do original); 
2 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 
2.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 
2.2 - Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
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regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
2.3 - A não regularização da documentação, no prazo do subitem anterior, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 

XII - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
1 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão ou licitante, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, dirigidas ao (à) 
Pregoeiro(a) da Prefeitura de Mutum. 
2 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias 
para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
3 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 
reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
4 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
5 - A decisão sobre o recurso será comunicada a todos os licitantes, via fax ou correio eletrônico e 
será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão. 
6 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
7 - Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, 
sob pena de não serem conhecidos: 
a) ser dirigido ao Sr. Prefeito Municipal, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a), no prazo de 03 (três) dias 
úteis;  
b) ser dirigido ao Prefeito Municipal, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93;  
c) ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo razão 
social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou 
credenciado do licitante, devidamente comprovado; 
d) ser protocolizado na Gerência de Compras e Licitação da Prefeitura de Mutum; 
8 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o respectivo prazo legal, 
e/ou subscrito por representante que não comprove poder de representação legal; 
9 - A Prefeitura de Mutum não se responsabilizará por memoriais de recursos e impugnações 
endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos das citadas neste 
instrumento, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 
 

XIII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
1 - Inexistindo manifestação recursal o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto ao licitante vencedor, 
competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 
2 - Impetrado o recurso, após decisão, o(a) Pregoeiro(a) divulgará a decisão, competindo à 
autoridade adjudicar o objeto ao licitante vencedor e homologar o procedimento licitatório.  
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XIV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO 

1 - A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e indicada no 
Orçamento do exercício de 2016. 
2 - Os preços cotados para a execução do objeto deste edital deverão ser aqueles praticados no 
mercado nacional, expressos em moeda corrente do país. 
3 - A contratante se reserva no direito de, periodicamente, fazer pesquisa de mercado para verificar 
se o preço do material/serviço está compatível com o preço praticado no mercado. 
4 - O faturamento será efetuado mensalmente a cada período de 30 (trinta) dias, juntando-se todas 
as autorizações de material/serviço daquele mês. As notas fiscais com as autorizações deverão ser 
apresentadas à Secretaria Municipal de Administração, cujo responsável conferirá, dará o aceite 
nas mesmas e enviará para o setor competente que providenciará o pagamento. 
5 - O pagamento de cada nota fiscal será realizado até o 10º dia útil contado do aceite da nota 
fiscal, ou seja, é preciso que a nota tenha sido aprovada (tenha o “visto”) pelo Secretário Municipal 
de Administração ou pessoa por ele delegada. 
6 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 
contado a partir da reapresentação, desde que regularizados.  
7 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 
reajustamento de preços.  
 

XV - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato dela 
decorrente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e 
contratar com o Município de Mutum e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de 
Fornecedores Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital convocatório e no contrato, e das demais cominações legais. 
 

XVI - DISPOSIÇÕES FINAIS 
1 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação ou 
inabilitação do proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, 
civis e penais cabíveis. 
2 - Toda a documentação apresentada neste instrumento convocatório e seus anexos são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se 
omita em outro será considerado especificado e válido.  
3 - O(a) Pregoeiro(a), no estrito interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras 
durante a realização do certame e, em especial na Sessão do Pregão, e relevar omissões 
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de 
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto 
no § 3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93;  
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3.1 - Se houver solicitação de documentos em diligências, estes deverão ser apresentados em 
original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos 
pelo(a) Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio.  
3.2 - O não cumprimento da diligência no prazo determinado poderá ensejar a inabilitação do 
licitante ou a desclassificação da proposta.  
4 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e 
da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 
4.1 - A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e 
condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que 
disciplinam a matéria.  
5 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos 
Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 
6 - É vedado ao licitante retirar a proposta ou parte dela, aberta a sessão do pregão. 
7 - É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o objeto da licitação. 
8 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Sr. Prefeito de 
Mutum revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato 
escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da 
licitação.  
9 - A Prefeitura de Mutum poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das 
propostas ou para sua abertura.  
10 - Para atender a seus interesses, a Prefeitura de Mutum reserva-se o direito de alterar 
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites 
estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
11 - As decisões referentes ao certame serão publicadas no órgão de imprensa oficial, conforme o 
caso, e no sítio www.mutum.mg.gov.br, e comunicadas através de ofícios, por fac-símile ou e-mail 
a todos os licitantes. 
12 - Caso o edital seja retirado pela Internet, solicitamos das empresas interessadas a gentileza de 
enviar através do fac-símile (33) 3312-1503 ou e-mail licitacao@mutum.mg.gov.br, aos cuidados da 
Gerência de Licitação, o comprovante de recibo conforme discriminado abaixo:  

RECIBO 
A Empresa ______ retirou o Edital de Licitação por Pregão nº 023/2016 e deseja ser informada de 
qualquer alteração pelo e-mail ________________ou pelo fax________. 
 
Cidade (___)___________________ , aos _______ /_______ / _______ 
 

_________________________________________________ 
(Assinatura) 

13 - Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta ou 
apresentação de documentos relativos a esta licitação.  
 

Prefeitura Municipal de Mutum, 10 de junho de 2016. 
 

 
 

Rosângela L. de O. Barcelos 
Pregoeiro(a) 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Processo Licitatório n. 065/2016 – Pregão Presencia l nº. 023/2016 

 
INTRODUÇÃO 
 
O presente Termo de Referência tem por escopo descrever os itens, especificações técnicas, 
quantitativos e demais condições gerais de atendimento, a fim de permitir ao licitante a 
elaboração de proposta comercial para o PREGÃO PRESENCIAL nº 023/2016. 
 
1– OBJETO   
1.1- objeto do presente Pregão consiste na Contratação de Empresa no ramo de Infraestrutura 
para eventos, com fornecimento de palco, sonorização, iluminação, publicidade, hospedagem e 
outros itens descritos para a XXXII Exposição Agropecuária de Mutum/MG. 
  
2 – JUSTIFICATIVA 
2.1 – Com o objetivo de atender a demanda do Gabinete do Prefeito, visando à realização da 
XXXII Exposição Agropecuária de Mutum/MG, justifica-se a Contratação dos serviços 
requisitados. 
 
3 – FUNDAMENTO LEGAL  
3.1 – O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 
2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002 e o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 
2000, publicado no D.O.U. de 09 de agosto de 2000 e suas alterações, aplicando-se 
subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
4 – ESTIMATIVA DE CUSTOS (VALOR DE REFERÊNCIA) 
4.1 – O valor de referência dos serviços está demonstrado na planilha de referência em anexo. 
4.2 – Conforme quantitativos demonstrados na planilha em anexo, estima-se em R$ 
314.050,00 (trezentos e quatorze mil e cinqüenta reais), deste termo de referência.  
4.3 – O município não contratará com licitantes que apresentarem preços acima dos 
especificados na planilha de referência em anexo. 
 
5 – PAGAMENTO 
5.1 – O pagamento pela Prestação dos Serviços será efetuado nas condições previstas no 
edital de licitação, em até 10 (dez) dias após a aceitação do documento fiscal / Fatura / RPA. 
5.2 – A Nota fiscal/fatura discriminativa deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de 
Mutum - MG, situada na Praça Benedito Valadares, 178, Centro – Mutum (MG) - CEP 36.955-
000.  
5.3 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento 
será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 
6 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO OBJETO DA LICI TAÇÃO  
6.1 – Os setores competentes para receberem, autorizarem, conferirem e fiscalizarem seu 
cumprimento será a Comissão Organizadora do Evento, observados os Artigos 73 a 76, da Lei 
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Federal nº 8.666/93, sendo que o mesmo poderá delegar tais poderes, a seu exclusivo critério, 
aos outros órgãos da Administração Direta, sendo que o objeto desta licitação deverá estar em 
conformidade com as necessidades. 
6.2 – A Comissão Organizadora reserva-se o direito de não aceitar o objeto deste contrato que 
esteja em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o 
contrato e aplicar o disposto no Art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
7 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1 – As despesas com a presente licitação correrão a conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 02.02.01.04.122.0502.2022-3.3.90.39.00 F – 79; 02.12.01.13.391.0524.2173-
3.3.90.39.00 F – 634; 
 
8 – DAS OBRIGAÇÕES  
I – DA CONTRATADA  
8.1. Reparar, corrigir, remover ou substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto contratual em que se verificar defeitos, quebra, vícios, adulterações ou 
incorreções. 

• Arcar com todas as despesas com transporte, alimentação e hospedagem. 
•  Confiar os trabalhos a profissionais habilitados e idôneos, utilizando o mais alto nível de 
técnica aplicada no país, em trabalhos da mesma natureza; 
• as montagens dos equipamentos deverão ser realizadas antes do início de cada evento, 
não poderá haver atrasos ou paralisações. 

 
1 – Fornecer de 01 (um) palco de grande porte nas seguintes dimensões: 
16 metros de frente e 14 metros de profundidade, composto de 02 camarins de 9 metros 
quadrados com piso carpetado e cobertura em lona. A estrutura do palco em colunas de 
alumínio de 500 mm deverá suportar a cobertura, sendo composta de alumínio de 300 mm 
dentro dos padrões de inclinação em modelo “Duas águas” coberto com lona contra chuva e 
intempéries e vão livre de 7 metros de altura do piso, com capacidade de carga de até 3.000 
quilos. O fundo do palco deverá ter fechamento em toda sua extensão e acesso lateral de 
escada e corrimão. O palco deverá ser composto de 02 torres nas laterais com até 9 metros de 
altura com capacidade de carga de até 1.000 quilos, para cada sistema fly, para a XXXI 
Exposição Agropecuária de Mutum, no período de 20 a 24 de Julho de 2016 no novo Parque 
de Exposições; 

 
• As despesas com alimentação, hospedagem e transporte são de responsabilidade da 

empresa contratada.  
• O palco deverá estar instalado 05 (cinco) dias antes do início do evento, sendo retirado no 

dia 25 de Julho de 2016; 
 
2 - Executar o fechamento de 400 m de área, com placa de metalon 2,30 metros de 
comprimento x 2,60, metros de altura, fixada no solo, com portões de entradas separadas com 
grades removíveis, com 20 saídas de emergências, áreas reservadas para Coordenação. 
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• As despesas de transportes com carretas, mão de obras de montagem e desmontagem, 
carregadores, alimentação e hospedagem é de responsabilidade da contratada. 
 
• A montagem dos fechamentos no Parque de Exposição deverão iniciar 
impreterivelmente no dia 15 de Julho de 2016 e retirado no dia 24 de Julho de 2016. 
 
3 - Contratação de sistema de intercon para 20 pessoas da organização do evento, com dois 
monitores responsáveis pelo equipamento, sendo utilizados em media 16 (dezesseis) horas dia 
no período de 20 a 24 de Julho de 2016 no Parque de Exposições.  
 
• As despesas com transportes alimentação e hospedagem são de responsabilidade da 
contratada. 
   
• Os equipamentos deverão estar no local do evento 01(um) dia antes do início da 
programação 
 
3 – Instalação de banheiros químicos, com mínimo de duas manutenções diárias, contendo 
caixa de dejetos, com capacidade para 270 litros e assento, mictório com piso antiderrapante, 
pontos de ventilação, teto translúcido, dispositivo de trinco com trava interna e com 
identificação de ocupado/livre, suporte para papel higiênico, produto químico biodegradável, 
transporte, hospedagem e alimentação da equipe de manutenção, no período de 20 a 24 de 
Julho de 2016 no Parque de Exposições.  
 
• Sanitários em polietileno modelo luxo, ESSE DESIGN, impede a visibilidade dos dejetos 
e com caminhão de sucção permanente durante o evento, e com 02 (duas) manutenções 
diárias com faxineiras durante o evento.  
• Os banheiros deverão estar instalados no local determinado pela organização 24 horas 
antes do início do evento. E retirados até 8 horas após o final do evento. 
OBS: A empresa deverá apresentar Certidão ambiental lic enciada para limpeza dos 
banheiros e deverá disponibilizar um caminhão suga- fossa para limpeza e higienização 
dos mesmos. 
 
4 – Fornecer Sonorização e Iluminação de grande porte, para a XXXII Expomutum, no 
Parque de Exposições, com a composição dos seguintes equipamentos: 
 
SONORIZAÇÃO 
02 Torres de som P.A. montados nas laterais ao palco (L e R) No mínimo 16 caixas acústicas 
modelo Line" profissionais com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, 
MDF) ou materiais compostos (fibra glass, plásticos injetados de ata resistência), pintados com 
tintas resistentes as altas temperaturas, para (graves, médio graves e médio agudos), ativas, 
com estrutura para Fly, contendo cada: 
02 alto-falante de 15" de alta performance para freqüências graves, com potência de no mínimo 
600w rms. 04 alto-falante de 08"' de alta performance para freqüências de médios graves, com 
potência de no mínimo 300w rms cada. 02 (duas) cornetas de directividade constante com 
driver de diafragma de titânio e garganta de mínimo 02'' para reprodução de médios e agudos, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
CNPJ 18.348.086/0001-03 

Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000 

www.mutum.mg.gov.br  -  E-mail: licitacao@mutum.mg.gov.br   

Tel: (0xx33) 3312-1503  -  Telefax (0xx33) 3312-1601 

“UM LUGAR PARA TODOS” 

ADM 2013 ~ 2016 

 

com potencia de no mínimo 300w rms. 02 conectores para painel, multi-pinos, macho e fêmea 
de 08 pinos, de metal e ou termoplástico de alta resistência. 01 sistema de "sub-woofer" 
contendo no mínimo: 16 caixas acústicas profissionais com gabinete em madeira prensada, 
tratada (compensado naval, MDF} ou materiais compostos (fibra glass, plásticos Injetados de 
afta resistência), pintados com tintas resistentes as altas temperaturas, para sub-woofer, ativas, 
contendo cada: 02 alto-falantes woofer de 18' "de alto performance, compotência de no mínimo 
2500w rms total. 02 conectores para painel, fêmea de 04 pólos, de meta! e outermoplástico de 
alta resistência. 02 raques em madeira prensada, tratada (compensado naval ou MDF), para 
acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento das caixas acústicas de P.A. 
(L e R) acima, contendo cada, no mínimo: 02 amplificador stereo para graves com potência de 
no mínimo 7000w rms com carga de 4ohm, classe AB, variável H, com ventilação forçada e 
entradas balanceadas. 04 amplificador stereo para médios graves com potência de no mínimo 
3000w rms com carga de 2, classe AB, variável H, com ventilação forçada e entradas 
balanceadas. Exemplo: DAS, Studío R; Lab Gruppen; Hot Sound ou similares 01 Mixer de 56 
(cinquenta e seis) canais de entrada com (míc/Iine, ganho, pad 20 db, 48 v, . ínsert,) por canal. 
08 canais de entradas de linha estéreo, Volta de efeitos 04 bandas de equalização totalmente 
paramétricas com Qvariável em todos os canais de entrada. 01 filtro de graves (hipass 
variável), em todos os canais de entrada. Touch-screen na tela. 01 compressor dinâmico em 
todos os canais de entrada. 01noise gate em todos os canais de entrada. 24 mix auxiliares 
pré/pós fader, balanceados o com 04 equalizadores paramétricos com Q variável de 04 bandas 
LPF e HPF ajustável por canal Phanton Power por canal ..Delay dinâmico por canal de entrada 
e em todas as vias saída' 08 grupos de MÜTE. 08 controles de VCA. 
08 saídas de matrix, balanceadas e cem 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas 01 saída 
master L, C, R, balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas 01 saída 
master L e R, balanceada e com 04 equalizadoresparamétricas de 04 bandas 01 saída aux, 
master L e R, balanceadas. 12 canais de equalizadores gráficos de 1/3 de oitavas, 
endereçáveis. 04 multí efeitos programáveis. 01 controle de solo in place 300 memorias de 
cenas programáveis, Exemplo: Yamaha PM1D, PM5D, PM5DRH, M7CL, Midas Pro  6; Digi 
design Venue Profile ou D-Show; Digico DS8, Amek Recall ou outras similares. 02 canais de 
equalizadores gráficos de 1/3 de oitavas (31 bandas), faders de 45mm, com filtros de Q 
Constante e attack, com entradas e saídas balanceadas* Exemplo: BSS FCS966, Klark 
Teckincs DN370, TC Electronic TC1128/6032 ou similares. 02 canais de processadores digitais 
ou de crossovers ativo com 04 vias de entradas e 08 saídas, compatíveis com as caixas 
acústicas de sub-woofer, graves, médios graves e  agudos, contendo: entradas e saídas de 
sinal balanceadas e AES/EBU, display colorido de VGA, filtros de 24db/8° com cortes variáveis, 
ajustes individuais de níveis de entradas e saídas, ajustes de fase e de micro-delay em cada 
saída. Exemplo: DBX ou similares EX: 4800; BSS FDS 366T; EAW MX800; Klark Teckník; 
Dolby Lake ou similares. 01 aparelho de reprodução de cd/dvd/mp3. Exemplo: Sony; JVC; 
Denon ou similares 01 aparelho de reprodução e gravação de MD. Exemplo: Sony; JVC; 
Denon ou similares 1.2 - SISTEMA DE MONITOR/EQUIPAMENTOS DE PALCO 
(COMPATIVEL OU SIMILAR) 
12 caixas acústicas modelo Two-way monitoras profissionais com gabinete em madeira 
prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou materiais compostos (fiber glass, plásticos 
injetados de alta resistência), pintados resistente as altas temperaturas, com no mínimo de 02 
vias, ativas ou passivas contendo CADA: 02 alto-falantes de 12^" de alta performance com 
potência de no mínimo 800w rms total.1 driver com diafragma de titânio de, no mínimo, 03", 
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garganta de 02 e cometa de 90° x 40° de directividade constante, com potência de no mínimo 
75w rms. 2 (dois) conectores para painel, fêmea de 04 pólos, de metal e ou termoplástico de 
alta resistência. Exemplo: EAW; JBL; MEYER, Turbo Sound ou similares 02 racks em madeira 
prensada, tratada (compensado naval ou MDF), para acondicionar os amplificadores de 
potência, para funcionamento das 12 caixas acústicas monitoras acima, composto cada um, 
mínimo de 06 canais de amplificadores com potência de no mínimo 600W rms com carga de 4 
ohm, classe AB, variável h, com ventilação forçada e entradas balanceadas; E os devidos 
processadores e amplificadores restantes, se as caixas monitoras forem ativas. Exemplo: 
Studio R; Lab Gruppen; Hot Sound; Cicloton ou similares. 01 sistema de side drum (bateria) 
contendo no mínimo: 02 caixas acústicas de sub-woofer profissionais com gabinete em 
madeira prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou materiais compostos (fibra glass, 
plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes as altas temperaturas, 
contendo CADA: 02 alto-falantes, woofer de18" * de afta performance para subwoofer, com 
potência de no mínimo 1000w rms total; 02 conectores para painel, fêmea de 04 pólos, de 
metal e ou termoplástico de alta resistência. 02 caixas acústicas modelo three-way profissional 
com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou materiais 
compostos (fibra glass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes 
as altas temperaturas, para graves, médios e agudos, ativa, contendo CADA: 01 alto-falante de 
15" de alta performance para graves com potência de no mínimo 500w rms.  01 alto-falante de 
10" de alta performance para médios graves, com potência de no mínimo 300w rms, 01 cometa 
de 60° x 40° de directividade constante com driver de diafragma de titanio e garganta de 
mínimo 02" para reprodução de médios agudos/com potência de no mínimo 75w rms. 02 
conectores para painel, multi-pinos, macho e fêmea de 08 pólos, de metal e ou termoplástico 
de alta resistência, 1 rack em madeira prensada, tratada (compensado naval ou MDF), para 
acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento das caixas acústicas de side 
drum, contendo: 2 canais de amplificadores para woofer com potencia de no mínimo 1000w 
rms com carga de 2 ohm, classe H, com ventilação forçada e entradas balanceadas. 02 canais 
de amplificadores para graves e medios graves com potencia de no mínimo l000w rms com 
carga de 2, classe variável H, com ventilação forçada e entradas balanceadas. 02 canais de 
amplificadores para medios e agudos com potencia de no mínimo 500w rms comi carga de 2 
ohm, classe AB, com ventilação forçada e entradas balanceadas. Exemplo: Studio R; Lap 
Gruppen; Hot Sound; Cicloton ou similares. 02 processadores digitais ou crossovers digitais 
ativos com 04 vias de entradas e 08 saídas, compatíveis com as caixas acústicas de side drum; 
contendo entradas e saídas de sinal balanceadas, filtros de 24db/8° com cortes variáveis, 
ajustes individuais de níveis de entradas e saídas, ajustes de fase e de microdelay em cada 
saída, 01 sistema de side fill (L e R), composto de: 04 caixas acústicas modelo three-way 
profissionais, com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado nava!, MDF) ou 
materiais compostos (fibra glass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas 
resistentes as altas temperaturas, para (graves, médios graves e agudos), ativas, contendo 
CADA: 01 alto-falante de 15"* de alta performance, para graves, com potência de no mínimo 
500w rms. 01 alto-falante de 10"' de alta performance para médios graves, com potência de no 
mínimo 300w rms. 1 driver com diafragma de titânio de, no mínimo, 03", garganta de 02" e 
cometa de 55° x 40° de directividade constante, para médios e agudos, com potencia de no 
mínimo 75w rms. 2 conectores para painel, multi-pinos, macho e fêmea de 08 pólos, de meta! e 
ou termoplástico de alia resistência. 04 caixas acústicas de sub-woofer profissionais, com 
gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou materiais compostos 
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(fibra glass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes as altas 
temperaturas, ativas, contendo CADA: 02 alto-falantes woofer 18"' de alta performance, com 
potência de no mínimo 2000w rms total, 02 conectores para painel, fêmea de 04 pólos, de 
metal e ou termoplástico de alta resistência. rack em madeira prensada, tratada (compensado 
naval ouMDF), para acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento das 
caixas acústicas de side fill, contendo;02 canais de amplificadores stereo para sub-woofer 
compotência de no minimo 8000w rms com carga de 2 classe H,com ventilação forçada e 
entradas balanceadas. 02 canais de amplificadores stereo para graves com potência de no 
mínimo 4000w rms com carga de 2., classe AB, variável H, com ventilação forçada e entradas 
balanceadas. 02 canais de amplificadores stereo para médios graves com potência de no 
minimo 3000w rms com carga de 2, ciasse AB, variável H, com ventilação forçada e entradas 
balanceadas. 02 canais de amplificadores stereo para médios e agudos com potência de no 
mínimo 1000w rms com carga de 2,classe AB, com ventilação forçada e entradas 
balanceadas.Exemplo: Studio R; Lap Gruppen; Hot Sound; Cicloton ou similares. 02 canais de 
processadores ou de crossovers ativos com 04vias de entradas e 08 saídas, compatíveis com 
as caixasacústicas de side fill; contendo entradas e saídas de sinal balanceadas, filtros de 
24db/8° com cortes variáveis, ajustes individuais de níveis de entradas e saídas, ajustes de 
fase em cada saída, Exemplo: DBX 4800; BSS FDS 366T; EAW MX800Í; Klark Tecknik; Dolby 
Lake ou similares. 01 console de mixagem digital com no mínimo, as seguintes características: 
56 (cinquenta e seis) canais de entrada com (mic/line, ganho, pad 20 db, 48v, insert,) por cana!, 
08 canais de entradas de linha estéreo, Volta de efeitos  04 bandas de equalização totalmente 
paramétricas com Q variável em todos os canais de entrada. 01 filtro de graves 
(hipassvariável), em todos os canais de entrada, 02 amplificadores específico para guitarra, 
contendo, no mínimo: 100 watts rms de potência valvulada, prés de entradas independentes 
com plugs PQ/TR, e controle de nível de linha, 02 controles de equalização independentes de 
03 vias (graves, médios e agudos), Efeito de reverber.01 caixa acústica com 02 falantes de 12". 
Exemplo: Fender; Marshall; Mesa Boogie ou similares 01 amplificador específico para contra 
baixo, contendo, no mínimo, CADA: 800 watts rms de potência transistorizada ou valvulada, 01 
crossover de 02 vias com corte variável. 01 pré de entrada com plugs P1Q/TR, e controle de 
nível de linha, 01 controle de equalização de 04 vias (graves, médios baixos, médios altos e 
agudos), 01 caixa acústica contando 04 alto falantes de 10'com cones de alumino. 01 caixa 
acústica contendo 01 alto falantes de 15' \ com cone de alumino. Exemplo: Ampeg; Hartie 
System; Gallien Krueger; Mesa Boogie; SRW ou similares. 01 bateria acústica básica, sem 
pratos, em perfeito estado de uso, composta de; 01 bumbo 22,01 ton de 12,01 ton de 13,01 
surdo de 16, todos com peles novas hidráulicas 01 caixa 14, pele porosa, de resposta e esteira. 
01 estante de caixa 01 estante de chimbal com arruela, feltro e cachimbo 03 estantes de pratos 
girafa com feltros e borboletas 01 pedal de bumbo, 01 banquinho com almofada. Exemplo: 
Pear!; Tama; Yamaha; Sonor ou similares. 01 sistema específico para teclado, contendo, no 
mínimo: 01 mixer com no mínimo; 16 canais de entrada de linha, estéreos, com conectores 
PIO. 03 bandas de equalização (graves, médios e agudos) por caia! de entrada. 02 saídas 
master L e R, balanceadas 02 saídas L e R de control room, balanceadas 1 controle de pré 
escuta com saída para fones de ouvido 2 caixas acústicas amplificadas, no mínimo contendo 
cada: 01 woofer de 12" ou 15^ * para graves com amplificador de 300vv a 8ohms 01 cometa 
CD de 90°h x 40°v com driver de 1' para medias altas com amplificador de 100w a 8 ohms. 
ACESSÓRIOS: 01 multicabo chaveado específico para transmissão de sinal de áudio 
balanceado com: 56 canais. Entradas XLR, fêmea de painel Saídas XLR macho de linha para 
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P.A. e monitor Spliter ativo para 02 pontos (P.A.. e monitor) 60 metros de comprimento para 
P.A. 15 metros de comprimento para monitor Exemplo: Reference; Whirlwind; Ware Conex ou 
similares. 02 sub snake cabo específico para transmissão de sinal de áudio balanceado 
contendo cada; bandeja com 12 canais de entradas XLR, fêmea de painel 20 pedestais 
grandes, articulados, para microfones 10 garras LP com suportes para microfones Exemplo: 
LP; Shure; Sennheiser; AKG ou similares. 01 sistema de A.C. Main Power com transformador 
220 (duzentos e vinte) volts para 110 (cento e dez) volts, com isolador, estabilizador de tensão 
de no mínimo 05 (cinco) KVA, com quadro de distribuição, com conectore s de A.C., 
compatíveis com os conectores dos cabos necessário para a energizar os equipamentos 
acima. 01 cabo de ac. trifásico com 50m e capacidade de suportar a carga de energia dos 
equipamentos acima. 01 sistema de intercomunicação do Palco x P.A. eficiente, Exemplo: 
Clearcom; 01 Kit de acessórios necessários para a devida montagem do sistema e perfeito 
funcionamento dox equipamentos acima especificado. 20 Direct Box entre Ativos e Passivos, 
com: Impedância de entrada: Entrada e LINK OUT com conector Jack 1/4" desbalanceado, 
entrada XLR desbalanceado Saída XLR balanceado 2 Chaves atenuadoras: 20dB (podendo 
atenuar o total de 40 dB) Resposta de frequência: 10 Hz a 93kHz (-3dB) Relação Sinal/Ruído: -
110 dBu Alimentação: Phantom power de 18 V a 48 V DC, bateria 9 V Suspensão de borracha 
para isolamento mecânico e elétrico. Chave Ground Exemplo: Whirlwind; Kíark Teckinik; 
Berhinger; Dod ou similares. 
 
ILUMINAÇÃO  
DESCRIÇÃO: REFLETORES: 60 refletores parabólicos com as seguintes características cada: 
Lâmpadas Par64 Foco i/2/5; 110 ou 220 volts 1000 watts de potência cada Porta filtros ; 24 
Refletores Par Led RGBW, de 3w, com dimmer, strobo, com no mínimo 72 led´s; 10 Super 
strobo 3000w, com lâmpada de 3000w, dmx,; 24 refletores parabólicos com as seguintes 
características cada: Lâmpadas halogéneas (ACL) Adaptadas para 10 ou 220 volts.; 16 
Movings Heard com lâmpadas no mínimo 400w, com filtros de cores, gobos, controladores de 
pan e tilt, no mínimo 16 canais de dmx, zoom, íris, prisma ; Exemplo: DTS 575 XR, GIOTTO 
400, MARTIN 500 ou similares. 12 Movings Bean com lâmpada no mínimo 300w, com filtros de 
cores cmy, zoom, controladores de pan e tilt, Exemplo; IDEA 300, DTS 300, NEO 300, ROBE 
300 ou similares. 
12 refletores elipsoidais com as seguintes características cada: Variação de foco de 25 à 50G 
de l000w de potência cada porta filtro, jogo de facas de recorte giratórias, Porta globos íris 
Lâmpada halogêneos 110 ou 220 volts com potência mínima de 575w 10 refletores mini brutt 
com as seguintes características; Mínimo de 04 Lâmpadas halogéneas de 650 watts em cada 
refletor 110 ou 220 volts 
02 bandoor em cada. 08 refletores super strobos com as seguintes características cada: 
Lâmpada 3000w Controle por protocolo dmx; 02 canhões seguidores com as seguintes 
características cada: Lâmpada HMI de 1200, 110 ou 220 volts 06 filtros de cores dicróicos 
Controle de íris, zoom, dimmers e Black-out Tripé de sustentação, 60 filtros de cores 
específicos para os refletores acima com cores a serem definidas. 
CONTROLE: 48 canais de dimmers (variadores de intensidade de energia) com as seguintes 
características cada: 110 volts ou 220 vote Mínimo de 4000 watts de potência por canal Filtros 
toroidal de ac. ; Sinal de comando digital DMX; Endereçamento para sinal DMX; Chaves di 
juntaras de proteção de entrada e saída de ac.Exemplo: HPL; STAR, MPL ou similar. 01 spliter 
de sinal dmx com 04 entrada e 16 saídas opto isoladas conectores xlr. 01 superfície de controle 
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digital com as seguintes; características; Controle digital DMX Mínimo de 2000 canais dmx 
Mínimo de 120 efeitos de Imagem Mínimo de 15 sub-master para controle de memores e cenas 
Controle simultâneo de moving lights e refletores convencionais; Exemplo: AVOLITE PEAERLl 
2010, GRAN MA 1, GRAN MA2, JANS 2000 ou similar. ACESSÓRIOS; 02 máquinas geradora 
de fumaça potência mínimo de 3000w com controle DMX ou analógico abastecida com líquido 
específico e acompanhadas de 02 ventiladores potentes silenciosos. 02 multi cabos específicos 
para transmissão de sinal dmx.com conectores conforme conexão entre dimers e superfície de 
controle mínimo de 60 metros de comprimento 
01 sistema de ac. necessário para a energizar os equipamentos acima. 
01 Kit de acessórios necessários para a devida montagem e instalação do sistema e perfeito 
funcionamento dos equipamentos acima especificado. 
 
5 – Fornecer TRIO ELETRICO, tipo carreta, incluindo gerador mínimo de180Kva, um camarim 
interno, sonorização contendo mínimo 80 graves, 60 médios, cornetas, potencias e todo 
material necessário para atender os artistas. 
 
O TRIO ELETRICO devera estar posicionado no local da apresentação, 12 horas antes do 
evento.  
 
6 – Gerador mínimo de 250Kva, incluso frete, sendo que o mesmo devera permanecer no 
local do evento em cima da plataforma que o trouxe, para remanejo caso necessite de ser 
mudado de local. Devera ser silencioso, cabinado e trifásico. 
 
- As Tendas deverão ser chapéu de bruxa e serem posicionadas de acordo com a comissão 
organizadora; 
 
- As baias são de estrutura metálica medidas 3x3 m cada, com cobertura e deverão ser 
instaladas em local a ser indicado pela comissão organizadora; 
 
II – DA CONTRATANTE :  
 
a ) Efetuar o pagamento de acordo com o previsto nas Cláusulas Quarta e Quinta;  
b ) Fiscalizar e acompanhar, através do Departamento de Transportes e Obras Públicas que 
integram a administração, a completa execução do objeto deste contrato.  
 
09 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAR 
 
9.1 - Poderão participar do presente PREGÃO, qualquer empresa especializada, que 
apresentarem os documentos vigentes deste Edital. 
 
9.2 - A participação nesta Licitação de PREGÃO implica em aceitação integral e restrita dos 
termos deste Edital, dos regulamentos administrativos, das normas técnicas e principalmente, 
de suas exigências e penalidades. 
 
9.3 - As empresas poderão ser representadas durante o certame por procurador legalmente 
habilitado, desde que seja entregue à Comissão de Licitação, no início da referida sessão, o 
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instrumento de procuração com a firma do outorgante reconhecida. No caso do representante 
ser sócio ou diretor estatutário ou contratualmente habilitado a representar a empresa, deverá 
ser apresentado documento de identidade e cópia do estatuto ou contrato social com a última 
alteração da constituição da empresa, ambos acompanhados da Declaração de Pleno 
atendimento aos requisitos da proposta. 
 
9.4 - Falha, irregularidade ou falta de documentação do representante do licitante não impedirá 
a participação da empresa na licitação, no entanto, como expectador não poderá se manifestar 
ou praticar quaisquer atos durante a referida sessão. 
 
9.5 - Somente os representantes identificados na forma do item 9.3 presentes na sala de 
reunião, poderão pronunciar no curso dos trabalhos. As demais presentes com exceção dos 
membros da comissão, não poderão manifestar. 
 
9.6 - Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa licitante. 
 
10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 11.1 – O cumprimento do Serviço, objeto deste termo de referência, fica condicionado 
das exigências do Gabinete do Prefeito, por esta municipalidade. 
 
 

 
Prefeitura Municipal de Mutum - MG, 10 de junho de 2016. 

 
 

 
 

Rosângela L. de O. Barcelos 
Pregoeiro(a) 
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ANEXO II 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
A (nome da empresa), CNPJ n.º ______, com sede na _______, neste ato representada pelo(s) 
(diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade,estado civil, 
profissão e endereço)pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) 
Procurador(es) o ___________________________ Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Governo do 
Município de Mutum, Estado de Minas Gerais, praticar os atos necessários para representar a 
outorgante na licitação na modalidade de pregão n.º 023/2016, usando dos recursos legais e 
acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, 
apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar 
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, 
com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para o 
pregão presencial 034/2015.  
 

Local e data.  
 

_____________________________ 
Nome/assinatura 

 
 
1) Anexar cópia da carteira de Identidade 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, X XXIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 
 
 
(Local e data) 
 
À 
Prefeitura Municipal de Mutum 
A/C Pregoeiro  
 
Referência: Pregão 023/2016 
 
Prezado Senhor, 
 
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste ato 
representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo 
ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 023/2016 e no inciso V do 
art. 27 da Lei 8666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR  que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de 
dezesseis anos. 
 
Atenciosamente, 
 
 

NOME 
Representante legal da empresa 
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ANEXO IV  
MODELO DE PROPOSTA 

(usar papel timbrado na empresa) 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM  
A/C Pregoeiro 
A empresa ______, inscrita no CNPJ sob o Nº ________, neste ato representada por _________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, 
cargo), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão Presencial 023/2016, após análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno 
conhecimento do seu conteúdo, se propõe a prestar os serviços objeto da licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir: 
 
1. O Objeto da presente proposta é a Contratação de Empresa no ramo de Infraestrutura para eventos, com fornecimento de palco, 
sonorização, iluminação, publicidade, hospedagem para a realização da XXXII Exposição Agropecuária de Mutum/MG. 

ITEM UND QTE DESCRIÇÃO V. UNIT. V. TOTAL 
01 Diárias 250 LOCACAO DE BARRACAS MEDINDO 03M X 03M - Tubular - Estrutura em metalon aço galvanizado, teto 

Chapéu de bruxa, balcão em três laterais, Madeira compensado naval, cobertura de teto e fechamentos laterais 
inferiores em lona anti-chama. 

  

02 Diárias 100 LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 4MX4M METROS - em perfil aço galvanizado, teto Chapéu de bruxa, 
lona anti-chama. 

  

03 Diárias 160 LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 5X5 METROS – em perfil aço galvanizado, teto Chapéu de bruxa, lona 
anti-chama.  

  

04 Diárias 10 LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 6MX6M METROS – em perfil aço galvanizado, incluindo fechamentos, 
teto piramidal, lona anti-chama.  

  

05 Diárias 40 LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 8X8 METROS - em perfil aço galvanizado, incluindo fechamentos, teto 
piramidal, lona anti-chama. 

  

06 Diárias 50 LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 10X10 METROS - em perfil aço galvanizado, incluindo fechamentos, 
teto piramidal, lona anti-chama.  

  

07 Diárias 400 LOCACAO DE GRADE DE DISCIPLINA Altura = 1,2mx2m de comprimento em alumínio, instaladas.   
08 Diárias 400 LOCACAO DE PLACA METÁLICA - Para fechamento tam. 2,50 x 2,20m, com trava, finco e afixação no 

local. 
  

09 Diárias 05 Montagem de 800 m2 de piso tipo Tablado elevado na altura de 0,10cm com placas de maderit naval de 2,00 x 
1,10m forrados em carpete do tipo forracao na cor grafite com 3mm de espessura para as tendas. 

  

10 Diárias 05  LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DE MEGA PORTE.  RELAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE. 
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(SIMILAR/COMPATIVEL). DESCRIÇÃO: REFLETORES: 60 refletores parabólicos com as seguintes 
características cada: Lâmpadas Par64 Foco i/2/5; 110 ou 220 volts 1000 watts de potência cada Porta filtros ; 24 
Refletores Par Led RGBW, de 3w, com dimmer, strobo, com no mínimo 72 led´s; 10 Super strobo 3000w, com 
lâmpada de 3000w, dmx,; 24 refletores parabólicos com as seguintes características cada: Lâmpadas halogéneas 
(ACL) Adaptadas para 10 ou 220 volts.; 16 Movings Heard com lâmpadas no mínimo 400w, com filtros de 
cores, gobos, controladores de pan e tilt, no mínimo 16 canais de dmx, zoom, íris, prisma ; Exemplo: DTS 575 
XR, GIOTTO 400, MARTIN 500 ou similares. 12 Movings Bean com lâmpada no mínimo 300w, com filtros 
de cores cmy, zoom, controladores de pan e tilt, Exemplo; IDEA 300, DTS 300, NEO 300, ROBE 300 ou 
similares. 
12 refletores elipsoidais com as seguintes características cada: Variação de foco de 25 à 50G de l000w de 
potência cada porta filtro, jogo de facas de recorte giratórias, Porta globos íris Lâmpada halogêneos 110 ou 220 
volts com potência mínima de 575w 10 refletores mini brutt com as seguintes características; Mínimo de 04 
Lâmpadas halogéneas de 650 watts em cada refletor 110 ou 220 volts 
02 bandoor em cada. 08 refletores super strobos com as seguintes características cada: Lâmpada 3000w 
Controle por protocolo dmx; 02 canhões seguidores com as seguintes características cada: Lâmpada HMI de 
1200, 110 ou 220 volts 06 filtros de cores dicróicos Controle de íris, zoom, dimmers e Black-out Tripé de 
sustentação, 60 filtros de cores específicos para os refletores acima com cores a serem definidas. 
CONTROLE: 48 canais de dimmers (variadores de intensidade de energia) com as seguintes características 
cada: 110 volts ou 220 vote Mínimo de 4000 watts de potência por canal Filtros toroidal de ac. ; Sinal de 
comando digital DMX; Endereçamento para sinal DMX; Chaves di juntaras de proteção de entrada e saída de 
ac.Exemplo: HPL; STAR, MPL ou similar. 01 spliter de sinal dmx com 04 entrada e 16 saídas opto isoladas 
conectores xlr. 01 superfície de controle digital com as seguintes; características; Controle digital DMX Mínimo 
de 2000 canais dmx Mínimo de 120 efeitos de Imagem Mínimo de 15 sub-master para controle de memores e 
cenas Controle simultâneo de moving lights e refletores convencionais; Exemplo: AVOLITE PEAERLl 2010, 
GRAN MA 1, GRAN MA2, JANS 2000 ou similar. ACESSÓRIOS; 02 máquinas geradora de fumaça potência 
mínimo de 3000w com controle DMX ou analógico abastecida com líquido específico e acompanhadas de 02 
ventiladores potentes silenciosos. 02 multi cabos específicos para transmissão de sinal dmx.com conectores 
conforme conexão entre dimers e superfície de controle mínimo de 60 metros de comprimento 
01 sistema de ac. necessário para a energizar os equipamentos acima. 
01 Kit de acessórios necessários para a devida montagem e instalação do sistema e perfeito funcionamento dos 
equipamentos acima especificado.  

11 Diárias 05  LOCACAO DE PALCO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE MEDINDO 16MX14M EM ESTRUTURA 
ALUMÍNIO Q 50 e Q30- CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. PALCO E PRATICÁVEIS PARA 
EVENTOS DE GRANDE PORTE 01) PALCO: palco coberto tamanho mínimo: 16,00m x 14,00m x 8,80m 
(largura x profundidade x altura), estrutura em alumínio Q 50. Na altura de 8,80m, considerar 7,00m entre o 
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piso do palco ao teto e 1,80m de altura do chão ao piso do palco; 2) Teto com cobertura com medidas de no 
mínimo 16,00m x 14,00m com sustentação de 1,00 ton, distribuídos em treliças; 3) Piso em chapa de madeira 
de mdf ou compensado 18mm (tamanho correspondente com a cobertura), com capacidade para suporte de até 
500 kg/m2, carpetado com sombrite 70%; 4) Fechamento nas laterais e no fundo do palco em sombrite (entre o 
piso do palco até a treliça de sustentação da cobertura); 5) Guarda corpo com altura mínima de 1,10 m nas 
laterais e fundo do palco; 6) Escadas de acesso lateral segura, com 02 corrimões de acordo com as normas do 
Corpo de Bombeiros Militar V_ de Minas Gerais; 7) 01 (uma) área de serviço lateral ao palco coberta medindo 
4,00m de largura por 4,00m de profundidade no mesmo nível do palco com guarda corpo para operação de 
equipamento de som e luz; 8) 4 extintores contra incêndio e 2 lâmpadas de emergência e os documentos para 
projeto de combate a incêndio; 9) Saia do palco, sendo do piso do palco até o chão em todo o contorno do 
palco; 10) Conjunto de torres Fly todo em alumínio, sendo montadas em 03 bases de sustentação, torres de PA 
Fly com abertura de 3,00m x 3,20mx3,00m, pé direito mínimo de 12,00m; 12) 04 paus de carga do fly com 
mínimo de 3,60m x 0,15cm e 08 talhas de elevação de pelo menos 01 ton, 6 talhas frias de correção de pelo 
menos 01 ton; de chapa; 13) Piso para os 02 fly com mínimo de 3,20m x 2,20m; 14) 01 House mix medindo 
4,00m x 4,00m de 02 andares com piso e escada, coberta na parte superior com lona e fechamento nas laterais e 
fundo e uma house monitor nas mesmas características;  

12 Diárias 05  LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO - GRANDE PORTE. 01 SISTEMA DE PA LINE 
ARRAY. (SIMILAR OU COMPATÍVEL) 
02 Torres de som P.A. montados nas laterais ao palco (L e R) No mínimo 16 caixas acústicas modelo Line" 
profissionais com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou materiais compostos 
(fibra glass, plásticos injetados de ata resistência), pintados com tintas resistentes as altas temperaturas, para 
(graves, médio graves e médio agudos), ativas, com estrutura para Fly, contendo cada: 
02 alto-falante de 15" de alta performance para freqüências graves, com potência de no mínimo 600w rms. 04 
alto-falante de 08"' de alta performance para freqüências de médios graves, com potência de no mínimo 300w 
rms cada. 02 (duas) cornetas de directividade constante com driver de diafragma de titânio e garganta de 
mínimo 02'' para reprodução de médios e agudos, com potencia de no mínimo 300w rms. 02 conectores para 
painel, multi-pinos, macho e fêmea de 08 pinos, de metal e ou termoplástico de alta resistência. 01 sistema de 
"sub-woofer" contendo no mínimo: 16 caixas acústicas profissionais com gabinete em madeira prensada, tratada 
(compensado naval, MDF} ou materiais compostos (fibra glass, plásticos Injetados de afta resistência), pintados 
com tintas resistentes as altas temperaturas, para sub-woofer, ativas, contendo cada: 02 alto-falantes woofer de 
18' "de alto performance, compotência de no mínimo 2500w rms total. 02 conectores para painel, fêmea de 04 
pólos, de meta! e outermoplástico de alta resistência. 02 raques em madeira prensada, tratada (compensado 
naval ou MDF), para acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento das caixas acústicas de 
P.A. (L e R) acima, contendo cada, no mínimo: 02 amplificador stereo para graves com potência de no mínimo 
7000w rms com carga de 4ohm, classe AB, variável H, com ventilação forçada e entradas balanceadas. 04 
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amplificador stereo para médios graves com potência de no mínimo 3000w rms com carga de 2, classe AB, 
variável H, com ventilação forçada e entradas balanceadas. Exemplo: DAS, Studío R; Lab Gruppen; Hot Sound 
ou similares 01 Mixer de 56 (cinquenta e seis) canais de entrada com (míc/Iine, ganho, pad 20 db, 48 v, . ínsert,) 
por canal. 08 canais de entradas de linha estéreo, Volta de efeitos 04 bandas de equalização totalmente 
paramétricas com Qvariável em todos os canais de entrada. 01 filtro de graves (hipass variável), em todos os 
canais de entrada. Touch-screen na tela. 01 compressor dinâmico em todos os canais de entrada. 01noise gate 
em todos os canais de entrada. 24 mix auxiliares pré/pós fader, balanceados o com 04 equalizadores 
paramétricos com Q variável de 04 bandas LPF e HPF ajustável por canal Phanton Power por canal ..Delay 
dinâmico por canal de entrada e em todas as vias saída' 08 grupos de MÜTE. 08 controles de VCA. 
08 saídas de matrix, balanceadas e cem 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas 01 saída master L, C, R, 
balanceadas e com 04 equalizadores paramétricos de 04 bandas 01 saída master L e R, balanceada e com 04 
equalizadoresparamétricas de 04 bandas 01 saída aux, master L e R, balanceadas. 12 canais de equalizadores 
gráficos de 1/3 de oitavas, endereçáveis. 04 multí efeitos programáveis. 01 controle de solo in place 300 
memorias de cenas programáveis, Exemplo: Yamaha PM1D, PM5D, PM5DRH, M7CL, Midas Pro  6; Digi 
design Venue Profile ou D-Show; Digico DS8, Amek Recall ou outras similares. 02 canais de equalizadores 
gráficos de 1/3 de oitavas (31 bandas), faders de 45mm, com filtros de Q Constante e attack, com entradas e 
saídas balanceadas* Exemplo: BSS FCS966, Klark Teckincs DN370, TC Electronic TC1128/6032 ou similares. 
02 canais de processadores digitais ou de crossovers ativo com 04 vias de entradas e 08 saídas, compatíveis com 
as caixas acústicas de sub-woofer, graves, médios graves e  agudos, contendo: entradas e saídas de sinal 
balanceadas e AES/EBU, display colorido de VGA, filtros de 24db/8° com cortes variáveis, ajustes individuais 
de níveis de entradas e saídas, ajustes de fase e de micro-delay em cada saída. Exemplo: DBX ou similares EX: 
4800; BSS FDS 366T; EAW MX800; Klark Teckník; Dolby Lake ou similares. 01 aparelho de reprodução de 
cd/dvd/mp3. Exemplo: Sony; JVC; Denon ou similares 01 aparelho de reprodução e gravação de MD. Exemplo: 
Sony; JVC; Denon ou similares 1.2 - SISTEMA DE MONITOR/EQUIPAMENTOS DE PALCO 
(COMPATIVEL OU SIMILAR) 
12 caixas acústicas modelo Two-way monitoras profissionais com gabinete em madeira prensada, tratada 
(compensado naval, MDF) ou materiais compostos (fiber glass, plásticos injetados de alta resistência), pintados 
resistente as altas temperaturas, com no mínimo de 02 vias, ativas ou passivas contendo CADA: 02 alto-falantes 
de 12^" de alta performance com potência de no mínimo 800w rms total.1 driver com diafragma de titânio de, 
no mínimo, 03", garganta de 02 e cometa de 90° x 40° de directividade constante, com potência de no mínimo 
75w rms. 2 (dois) conectores para painel, fêmea de 04 pólos, de metal e ou termoplástico de alta resistência. 
Exemplo: EAW; JBL; MEYER, Turbo Sound ou similares 02 racks em madeira prensada, tratada (compensado 
naval ou MDF), para acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento das 12 caixas acústicas 
monitoras acima, composto cada um, mínimo de 06 canais de amplificadores com potência de no mínimo 600W 
rms com carga de 4 ohm, classe AB, variável h, com ventilação forçada e entradas balanceadas; E os devidos 
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processadores e amplificadores restantes, se as caixas monitoras forem ativas. Exemplo: Studio R; Lab 
Gruppen; Hot Sound; Cicloton ou similares. 01 sistema de side drum (bateria) contendo no mínimo: 02 caixas 
acústicas de sub-woofer profissionais com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou 
materiais compostos (fibra glass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas resistentes as altas 
temperaturas, contendo CADA: 02 alto-falantes, woofer de18" * de afta performance para subwoofer, com 
potência de no mínimo 1000w rms total; 02 conectores para painel, fêmea de 04 pólos, de metal e ou 
termoplástico de alta resistência. 02 caixas acústicas modelo three-way profissional com gabinete em madeira 
prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou materiais compostos (fibra glass, plásticos injetados de alta 
resistência), pintados com tintas resistentes as altas temperaturas, para graves, médios e agudos, ativa, contendo 
CADA: 01 alto-falante de 15" de alta performance para graves com potência de no mínimo 500w rms.  01 alto-
falante de 10" de alta performance para médios graves, com potência de no mínimo 300w rms, 01 cometa de 
60° x 40° de directividade constante com driver de diafragma de titanio e garganta de mínimo 02" para 
reprodução de médios agudos/com potência de no mínimo 75w rms. 02 conectores para painel, multi-pinos, 
macho e fêmea de 08 pólos, de metal e ou termoplástico de alta resistência, 1 rack em madeira prensada, tratada 
(compensado naval ou MDF), para acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento das caixas 
acústicas de side drum, contendo: 2 canais de amplificadores para woofer com potencia de no mínimo 1000w 
rms com carga de 2 ohm, classe H, com ventilação forçada e entradas balanceadas. 02 canais de amplificadores 
para graves e medios graves com potencia de no mínimo l000w rms com carga de 2, classe variável H, com 
ventilação forçada e entradas balanceadas. 02 canais de amplificadores para medios e agudos com potencia de 
no mínimo 500w rms comi carga de 2 ohm, classe AB, com ventilação forçada e entradas balanceadas. 
Exemplo: Studio R; Lap Gruppen; Hot Sound; Cicloton ou similares. 02 processadores digitais ou crossovers 
digitais ativos com 04 vias de entradas e 08 saídas, compatíveis com as caixas acústicas de side drum; contendo 
entradas e saídas de sinal balanceadas, filtros de 24db/8° com cortes variáveis, ajustes individuais de níveis de 
entradas e saídas, ajustes de fase e de microdelay em cada saída, 01 sistema de side fill (L e R), composto de: 04 
caixas acústicas modelo three-way profissionais, com gabinete em madeira prensada, tratada (compensado 
nava!, MDF) ou materiais compostos (fibra glass, plásticos injetados de alta resistência), pintados com tintas 
resistentes as altas temperaturas, para (graves, médios graves e agudos), ativas, contendo CADA: 01 alto-falante 
de 15"* de alta performance, para graves, com potência de no mínimo 500w rms. 01 alto-falante de 10"' de alta 
performance para médios graves, com potência de no mínimo 300w rms. 1 driver com diafragma de titânio de, 
no mínimo, 03", garganta de 02" e cometa de 55° x 40° de directividade constante, para médios e agudos, com 
potencia de no mínimo 75w rms. 2 conectores para painel, multi-pinos, macho e fêmea de 08 pólos, de meta! e 
ou termoplástico de alia resistência. 04 caixas acústicas de sub-woofer profissionais, com gabinete em madeira 
prensada, tratada (compensado naval, MDF) ou materiais compostos (fibra glass, plásticos injetados de alta 
resistência), pintados com tintas resistentes as altas temperaturas, ativas, contendo CADA: 02 alto-falantes 
woofer 18"' de alta performance, com potência de no mínimo 2000w rms total, 02 conectores para painel, fêmea 
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de 04 pólos, de metal e ou termoplástico de alta resistência. rack em madeira prensada, tratada (compensado 
naval ouMDF), para acondicionar os amplificadores de potência, para funcionamento das caixas acústicas de 
side fill, contendo;02 canais de amplificadores stereo para sub-woofer compotência de no minimo 8000w rms 
com carga de 2 classe H,com ventilação forçada e entradas balanceadas. 02 canais de amplificadores stereo para 
graves com potência de no mínimo 4000w rms com carga de 2., classe AB, variável H, com ventilação forçada 
e entradas balanceadas. 02 canais de amplificadores stereo para médios graves com potência de no minimo 
3000w rms com carga de 2, ciasse AB, variável H, com ventilação forçada e entradas balanceadas. 02 canais de 
amplificadores stereo para médios e agudos com potência de no mínimo 1000w rms com carga de 2,classe AB, 
com ventilação forçada e entradas balanceadas.Exemplo: Studio R; Lap Gruppen; Hot Sound; Cicloton ou 
similares. 02 canais de processadores ou de crossovers ativos com 04vias de entradas e 08 saídas, compatíveis 
com as caixasacústicas de side fill; contendo entradas e saídas de sinal balanceadas, filtros de 24db/8° com 
cortes variáveis, ajustes individuais de níveis de entradas e saídas, ajustes de fase em cada saída, Exemplo: 
DBX 4800; BSS FDS 366T; EAW MX800Í; Klark Tecknik; Dolby Lake ou similares. 01 console de mixagem 
digital com no mínimo, as seguintes características: 56 (cinquenta e seis) canais de entrada com (mic/line, 
ganho, pad 20 db, 48v, insert,) por cana!, 08 canais de entradas de linha estéreo, Volta de efeitos  04 bandas de 
equalização totalmente paramétricas com Q variável em todos os canais de entrada. 01 filtro de graves 
(hipassvariável), em todos os canais de entrada, 02 amplificadores específico para guitarra, contendo, no 
mínimo: 100 watts rms de potência valvulada, prés de entradas independentes com plugs PQ/TR, e controle de 
nível de linha, 02 controles de equalização independentes de 03 vias (graves, médios e agudos), Efeito de 
reverber.01 caixa acústica com 02 falantes de 12". Exemplo: Fender; Marshall; Mesa Boogie ou similares 01 
amplificador específico para contra baixo, contendo, no mínimo, CADA: 800 watts rms de potência 
transistorizada ou valvulada, 01 crossover de 02 vias com corte variável. 01 pré de entrada com plugs P1Q/TR, 
e controle de nível de linha, 01 controle de equalização de 04 vias (graves, médios baixos, médios altos e 
agudos), 01 caixa acústica contando 04 alto falantes de 10'com cones de alumino. 01 caixa acústica contendo 01 
alto falantes de 15' \ com cone de alumino. Exemplo: Ampeg; Hartie System; Gallien Krueger; Mesa Boogie; 
SRW ou similares. 01 bateria acústica básica, sem pratos, em perfeito estado de uso, composta de; 01 bumbo 
22,01 ton de 12,01 ton de 13,01 surdo de 16, todos com peles novas hidráulicas 01 caixa 14, pele porosa, de 
resposta e esteira. 01 estante de caixa 01 estante de chimbal com arruela, feltro e cachimbo 03 estantes de pratos 
girafa com feltros e borboletas 01 pedal de bumbo, 01 banquinho com almofada. Exemplo: Pear!; Tama; 
Yamaha; Sonor ou similares. 01 sistema específico para teclado, contendo, no mínimo: 01 mixer com no 
mínimo; 16 canais de entrada de linha, estéreos, com conectores PIO. 03 bandas de equalização (graves, médios 
e agudos) por caia! de entrada. 02 saídas master L e R, balanceadas 02 saídas L e R de control room, 
balanceadas 1 controle de pré escuta com saída para fones de ouvido 2 caixas acústicas amplificadas, no 
mínimo contendo cada: 01 woofer de 12" ou 15^ * para graves com amplificador de 300vv a 8ohms 01 cometa 
CD de 90°h x 40°v com driver de 1' para medias altas com amplificador de 100w a 8 ohms. ACESSÓRIOS: 01 
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multicabo chaveado específico para transmissão de sinal de áudio balanceado com: 56 canais. Entradas XLR, 
fêmea de painel Saídas XLR macho de linha para P.A. e monitor Spliter ativo para 02 pontos (P.A.. e monitor) 
60 metros de comprimento para P.A. 15 metros de comprimento para monitor Exemplo: Reference; Whirlwind; 
Ware Conex ou similares. 02 sub snake cabo específico para transmissão de sinal de áudio balanceado contendo 
cada; bandeja com 12 canais de entradas XLR, fêmea de painel 20 pedestais grandes, articulados, para 
microfones 10 garras LP com suportes para microfones Exemplo: LP; Shure; Sennheiser; AKG ou similares. 01 
sistema de A.C. Main Power com transformador 220 (duzentos e vinte) volts para 110 (cento e dez) volts, com 
isolador, estabilizador de tensão de no mínimo 05 (cinco) KVA, com quadro de distribuição, com conectore s de 
A.C., compatíveis com os conectores dos cabos necessário para a energizar os equipamentos acima. 01 cabo de 
ac. trifásico com 50m e capacidade de suportar a carga de energia dos equipamentos acima. 01 sistema de 
intercomunicação do Palco x P.A. eficiente, Exemplo: Clearcom; 01 Kit de acessórios necessários para a devida 
montagem do sistema e perfeito funcionamento dox equipamentos acima especificado. 20 Direct Box entre 
Ativos e Passivos, com: Impedância de entrada: Entrada e LINK OUT com conector Jack 1/4" desbalanceado, 
entrada XLR desbalanceado Saída XLR balanceado 2 Chaves atenuadoras: 20dB (podendo atenuar o total de 40 
dB) Resposta de frequência: 10 Hz a 93kHz (-3dB) Relação Sinal/Ruído: -110 dBu Alimentação: Phantom 
power de 18 V a 48 V DC, bateria 9 V Suspensão de borracha para isolamento mecânico e elétrico. Chave 
Ground Exemplo: Whirlwind; Kíark Teckinik; Berhinger; Dod ou similares. 

13 Diárias 100 LOCACAO DE BANHEIROS QUÍMICOS (cabine sanitária química) Stander, individuais e portáteis, 
MODELO FEMININO, confeccionados em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, com 
teto translúcido piso antiderrapante, janelas de ventilação e com indicação de "livre / ocupado", cabine para 
bolsa / casado, incluindo vaso sanitário (tanques simples de dejetos), mictório (somente para o modelo 
masculino), porta papel higiênico, iluminação interna com aproximadamente 2m de altura interior por 1,20m de 
largura interior por 1,20m de profundidade e 0,50m de altura do assento, com abertura da porta em 
aproximadamente 180º. 

  

14 Diárias 100 LOCACAO DE BANHEIROS QUÍMICOS (cabine sanitária química) Stander, individuais e portáteis, 
MODELO MASCULINO, confeccionados em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, 
com teto translúcido piso antiderrapante, janelas de ventilação e com indicação de "livre / ocupado", cabine para 
bolsa / casado, incluindo vaso sanitário (tanques simples de dejetos), mictório (somente para o modelo 
masculino), porta papel higiênico,iluminação interna com aproximadamente 2m de altura interior por 1,20m de 
largura interior por 1,20m de profundidade e 0,50m de altura do assento, com abertura da porta em 
aproximadamente 180º 

  

15 Diárias 10 LOCACAO DE BANHEIROS QUÍMICOS (cabine sanitária química) Stander, individuais e portáteis, 
MODELO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, confeccionados em polietileno de alta densidade, 
resistente etotalmente lavável, com teto translúcido piso antiderrapante,janelas de ventilação e com indicação de 
"livre/ ocupado", incluindo vaso sanitário (tanques simples de dejetos), mictório(somente para o modelo 
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masculino), porta papel higiênico,iluminação interna com aproximadamente 2,30m de altura interior por 1,57m 
de largura interior por 1,57m de profundidade e 0,50m de altura do assento, com abertura da porta em 
aproximadamente 180º. 

16 Diárias 10  LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA A DIESEL - 260 kva's ou superior, silenciado, trifásico 
com aterramento, módulo gabinado com quadro de distribuição, para fornecimento de energia elétrica 
estabilizada para uso mínimo de 12 horas diárias, com diesel, transporte e técnico por conta da empresa de 
locação. 

  

17 Diárias 10  LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA A DIESEL - 180 kva's ou superior, silenciado, trifásico 
com aterramento, módulo gabinado com quadro de distribuição, para fornecimento de energia elétrica 
estabilizada para uso mínimo de 12 horas diárias, com diesel, transporte e técnico por conta da empresa de 
locação. 

  

18 Diárias 05 LOCACAO DE 120M DE ESTRUTURA METÁLICA Treliçada em q30 alumínio, para confecção de um 
portal de entrada da festa e 10 molduras de 3x2m para colocação de banners alusivos ao evento a serem 
instalados em local previamente definido pela organização 

  

19 Diárias 25  BALÕES INFLÁVEIS de 5 metros de altura a serem personalizados com layOut do Município para serem 
expostos na entrada do Parque de Exposição;  

  

20 Diárias 10 LOCACAO DE 02 PAINÉIS DE PROJEÇÃO Com no mínimo 4x3m, instalados em estrutura em treliça q30 no 
mínimo, acompanhados de 02 projetores de 5.000 ansi lumens no mínimo. Incluindo filmagem e edição de 
todos os dias de evento, 5 câmeras profissionais, groa 10metros de comprimento, sala de multimídia com mesa 
de corte e edição. 

  

21 Diárias 05 LOCACAO DE 01 PAINÉL DE PROJEÇÃO DIGITAL Com no mínimo 4x3m, instalados em estrutura em 
treliça q30 no mínimo, digital, alta resolução, mínimo P10.  

  

22 Diárias 400 BAIAS PARA ANIMAIS - Com no mínimo 4x3m, instaladas e montadas, cobertura em lona anti-chama 
incluindo despesas com transporte, montagem e desmontagem. 

  

23 Diárias 480 HOSPEDAGEM - Apartamento single ou duplo, em hotel mínimo 04 ( quatro ) estrelas, com café da manhã. As 
unidades devem corresponder ao rider técnico de artistas, equipe técnica, equipes de trabalho e produção. 

  

24 Un 860 ALIMENTAÇÃO - Em restaurante devidamente habilitado e qualificado, self-serivce, alimentação tipo serve a 
vontade, com direito a suco ou refrigerante lata, que atendam o rider dos artistas, equipe técnica, equipes de 
trabalho e produção. 

  

25 Un 20 OUTDOOR – Placas de Outdoor em toda região, por um período mensal, incluindo papel, impressão digital, 
colagem, arte digital, com divulgação do lay-out do evento, em pontos estratégicos da região, a serem definidos 
pela Prefeitura Municipal. 

  

26 Un 2.000 CARTAZ FORMATO 2 – : Formato 2 -  46 cm × 64 cm, vertical ou horizontal (tamanho natural), em suportes 
rígidos, tais como papel coche 120g. A impressão deverá ser em policromia em 4 cores.  
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27 Un 3.500 CONVITES PERSONALIZADOS – : Formato personalizado -  21 cm × 35 cm, vertical, com dobra e duas 
facas de corte, impresso papel cartão 180g, alta resolução. A impressão deverá ser em policromia em 4 cores. 

  

28 Un 1.000 ADESIVOS PARA MOTOCICLETA: tamanho -  9 cm × 14 cm, impresso papel adesivo, alta resolução.    
29 Un 2.000 ADESIVOS PARA CARRO: tamanho -  12 cm × 21 cm, impresso papel adesivo, alta resolução.   
30 Un 500 MIDIA EM RÁDIO: mídia em 04 rádios regionais de grande repercussão a ser definida pela Prefeitura de 

Mutum. 
  

31 MT2 80 BANNER - Confecção e instalação de banner, em lona vinílica, com tubos de madeira ou PVC, ponteiras de 
borracha e fio de nylon - impressão 4 cores  

  

32 Diárias 50 CATRACAS – controle de público, com contador, conforme exigência do corpo de bombeiros.   
   TOTAL   

 
2. Declaramos arcar com todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de nossa contratação necessária à execução do 
objeto contratual, bem assim os encargos relativos à legislação trabalhista e quaisquer outros decorrentes dos serviços constantes do 
presente contrato. 
 
3. No preço proposto estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos com a prestação do serviço aqui descritos, inclusive tributos, 
equipamentos, pessoal, taxas, transporte, alimentação etc. 
 
4. A empresa declara a suficiência do preço proposto para a cobertura de todas as despesas que envolvem os serviços licitados. 
 
5. A presente proposta é valida pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de assinatura. 
 
6. A empresa declara estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional para os serviços que integram esta proposta e 
que os valores propostos são exeqüíveis e suficientes para a prestação do serviço, incluídas todas as despesas com tributos, encargos 
sociais, mão de obra técnica, deslocamento, transporte, alimentação, hospedagem de todo o pessoal da contratada e quaisquer outros ônus 
que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação, inclusive todas as despesas relacionadas no anexo I deste edital.  
 
7. Os dados da empresa são os seguintes: 
Nome da Empresa 
 

CNPJ Razão Social Insc. Estadual Registro 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
CNPJ 18.348.086/0001-03 

Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000 

www.mutum.mg.gov.br  -  E-mail: licitacao@mutum.mg.gov.br   

Tel: (0xx33) 3312-1503  -  Telefax (0xx33) 3312-1601 

“UM LUGAR PARA TODOS” 

ADM 2013 ~ 2016 

 

   (  ) Cartório (  ) Junta Comercial 
Data do Registro N. do Registro Objeto Social 
   
Endereço completo: 
 

Fone: Fax Cel E-mail 
    

Cadastro de Pessoa Física  
(   ) Representante legal da empresa acima        Data de início da representação: __/__/____ 
(   ) Cadastro de Pessoa Física Simples (para contratação direta com a Administração) 
Nome CPF 
PIS/PASEP/NIT CI N. Órgão Exp. Data 
   
Endereço completo: 

Fone:  Fax Cel E-mail  
    
As empresas participantes deverão preencher todos os dados do cadastro, tanto os solicitados nos campos "PESSOA JURÍDICA" assim 
como nos campos "PESSOA FÍSICA", sendo este ultimo preenchido com os dados do representante "legal" da empresa, que irá assinar o 
Contrato, dar quitações em pagamentos e etc... Nos casos em que haja a obrigação da participação de mais de um sócio nos atos acima 
descritos, a empresa deverá preencher quantas fichas forem necessárias com os dados dos sócios que assinarem pela empresa. 
De acordo com a legislação em vigor, eu, __________, CPF/MF nº _______, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas 
informações constantes desta ficha de cadastro. 
_______, ____ de ______________ de _______. 
 

_________________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM 

LICITAÇÕES E CONTRATOS 
CNPJ 18.348.086/0001-03 

Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000 

www.mutum.mg.gov.br  -  E-mail: licitacao@mutum.mg.gov.br   

Tel: (0xx33) 3312-1503  -  Telefax (0xx33) 3312-1601 

“UM LUGAR PARA TODOS” 

ADM 2013 ~ 2016 

 

 
 

ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À HABILIT AÇÃO E CUMPRIMENTO ÀS 

EXIGENCIAS DO EDITAL 
 
 

(Local e data) 
 
À 
Prefeitura Municipal de Mutum 
A/C Pregoeiro  
 
Referência: Pregão Presencial 023/2016 
 
Prezado Senhor, 
 
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº.__________________, 
neste ato representada por ________________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, 
cargo ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 023/2016, vem 
perante Vossa Senhoria DECLARAR que não existem impedimentos à habilitação da mesma na 
presente licitação, encontrando-se, pois, em condições de cumprir todas as exigências do 
instrumento convocatório e da legislação. 
 
Atenciosamente.  
 

Data e local 
_____________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL 

 
 
(Local e data) 
 
À 
Prefeitura Municipal de Mutum 
A/C Pregoeiro 
Referência: Pregão Presencial 023/2016 
 
Prezados Senhores, 
 
A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________, 
neste ato representada por __________________________ (qualificação: nacionalidade, estado 
civil, cargo ocupado na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão Presencial Nº 
023/2016, vem perante Vossas Senhorias declarar que aceita todas as condições do Edital e que 
tem pleno conhecimento de todas as especificações técnicas necessárias à execução dos serviços.  
 
Atenciosamente, 
 
 

Nome 
Representante Legal da Licitante 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

  
 
A empresa __________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
__________________________, por intermédio de seu representante legal Sr. (a) 
________________________________________,  portador  do  Documento  de  Identidade  nº 
___________________,  inscrito  no CPF  sob  o  nº  __________________ DECLARA,  sob  as 
penas  da  Lei,  que  cumpre  os  requisitos  legais  para  qualificação  como 
________________________________ (incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou 
Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está  
sujeita  a  quaisquer  dos  impedimentos  do  §  4º  deste  artigo,  estando  apta  a  usufruir  do  
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.   
 
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e que pretendemos utilizar o 
prazo previsto no art. 43, §1º da Lei Complementar nº. 123/06 para regularização, estando ciente 
que do contrário, decairá o direito à contratação e sujeitamos às sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal nº 8.666/93.  
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
  
  

_________________________ , _________ de _______________ de 2016. 
 
  
 

________________________________________________ 
(assinatura do representante legal) 

  
  
• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO VIII  
MINUTA DE CONTRATO 

 
O Município de Mutum, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Benedito Valadares, 178, 
Mutum, MG, CEP 36.955-000, CNPJ n. 18.348.086/0001-03, neste ato representado pelo _______ 
(qualificação completa), doravante denominado Contratante e a empresa............................., 
estabelecida  ......................., CNPJ ...................., representada por ............... doravante denominada 
Contratada , celebram o presente contrato de Prestação de Serviços em conformidade com a licitação 
modalidade Pregão Presencial n. 023/2016, Processo Licitatório n. 065/2016, e com a proposta 
respectiva, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e da Lei n. 10.520/2002, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto a Contratação de Empresa no ramo de Infraestrutura para eventos, 
com fornecimento de palco, sonorização, iluminação, publicidade, hospedagem para a realização da 
XXXII Exposição Agropecuária de Mutum/MG. 
Parágrafo único. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para 
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, 
como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos: 
a) Edital de Pregão Presencial nº 023/2016 e seus anexos; 
b) Proposta da Licitante vencedora. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
Para perfeita execução do objeto, a prestação do serviço inclui a montagem e desmontagem de todos 
os itens constantes da proposta. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro de 2016. 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E PAGAMENTO 
O valor do presente contrato é de R$ ............. (.....................), respectivamente sobre o valor contratual, 
após a emissão de documento fiscal hábil sem emendas ou rasuras, que depois de conferido e visado será 
encaminhado para processamento e pagamento, conforme resultado da licitação, sendo: 
1ª parcela – R$ ........... (....................) em 12/07/2016; 
2ª parcela – R$ ........... (....................) em 11/08/2016; 
3ª parcela – R$ ........... (....................) em 13/09/2016; 
4ª parcela – R$ ........... (....................) em 13/10/2016; 
5ª parcela – R$ ........... (....................) em 14/11/2016; 
§1º. O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser 
acordado entre as partes, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis  a contar, ainda, da entrega da 
correspondente nota fiscal (corretamente preenchida) à Divisão de Gestão Financeira da Prefeitura. 
§2º. A liquidação da despesa se dará com o reconhecimento formal pelo gestor do contrato de que o 
serviço foi prestado de forma efetiva e satisfatória.  
§3º. Prefeitura Municipal de Mutum não efetuará, em nenhuma hipótese, pagamento antecipado. 
§4º. - A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências 
legais e contratuais, especialmente com as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das 
retenções tributárias.  
§5º. O pagamento à CONTRATADA não será efetivado caso esta não encaminhe à Prefeitura a nota 
fiscal (corretamente preenchida).  
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§6º. A Prefeitura, identificando quaisquer divergências na nota fiscal, especialmente no que tange a 
preços e quantitativos, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções 
necessárias, reabrindo-se o prazo de 10 (dez) dias úteis, citado no § 3º, a partir da data de 
apresentação da nova nota fiscal corrigida dos vícios apontados. 
§7º. O pagamento realizado pela Prefeitura não implicará prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e 
qualquer falha que se apurar em decorrência do serviço prestado, nem excluirá as responsabilidades de 
que tratam as Leis Federais n. 10.520/2002 e 8.666/1993, bem como o Código de Defesa do 
Consumidor, tudo dentro dos prazos legais pertinentes. 
§8º. O pagamento efetuado não implicará, ainda, reconhecimento pela Prefeitura de adimplemento por 
parte da CONTRATADA relativamente às obrigações que lhe são devidas em decorrência da execução 
do objeto, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações deste anexo. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da presente licitação serão custeadas pela seguinte dotação orçamentária: 
02.02.01.04.122.0502.2022-3.3.90.39.00 F – 79; 02.12.01.13.391.0524.2173-3.3.90.39.00 F – 634; 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
6.1 - DA CONTRATANTE: 
São obrigações da CONTRATANTE, além de outras decorrentes da licitação e da natureza do presente 
contrato:  
a) prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA, assegurando-se da boa prestação e do bom desempenho do serviço, controlando a sua 
prestação, documentando a ocorrência de problemas e notificando a CONTRATADA quando da 
ocorrência dos mesmos; 
b) permitir o acesso da mão de obra técnica da CONTRATADA, devidamente identificada, às suas 
dependências, para a prestação dos serviços, sendo que tal acesso poderá ser acompanhado por 
profissional técnico da Prefeitura Municipal. 
c) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através do titular da Secretaria Municipal de 
Administração. 
d) efetuar os pagamentos devidos. 

6.2 - DA CONTRATADA: 
São obrigações da CONTRATADA, além de outras decorrentes da licitação e da natureza do presente 
contrato:  
a) montagem e desmontagem de toda a estrutura física contratada, do som, da iluminação. Toda a 
estrutura, sonorização e iluminação previstas neste edital deverão estar montadas e prontas para o uso 
24 horas antes do evento para vistoria técnica a ser realizada por técnico representante da Prefeitura e 
poderão ser desmontados após o término das festividades. A contratada será responsável pela 
segurança de todos os equipamentos disponibilizados ao Município, tanto nos horários dos eventos 
quanto nos horários e os antecede ou sucede. 
b) responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 
prestação do serviço, tais como salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, 
indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas 
por lei ou por convenção, dissídio ou acordo coletivos de trabalho das categorias; 
c) responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Mutum; 
d) responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da prestação do serviço; 
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e) responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, quando forem vítimas os seus 
empregados no desempenho de atividades relativas ao objeto do contrato, ainda que nas dependências 
da Prefeitura Municipal de Mutum; 
f) manter, durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação exigidas no ato convocatório; 
g) responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 
bem como assegurar os direitos e o cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por 
regulamentação específica; 
h) prestar o serviço dentro dos parâmetros e das rotinas estabelecidos, em observância às 
recomendações exigidas pela boa técnica, normas e legislação, comunicando à Prefeitura Municipal de 
Mutum, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, prestando os esclarecimentos 
necessários; 
i) identificar com crachá os seus empregados enviados à Prefeitura Municipal de Mutum e suas 
Secretarias; 
j) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Prefeitura e suas Secretarias; 
k) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da lei. 
l) providenciar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios a serem utilizados na execução dos 
serviços, os quais constituirão encargo seu, bem como sua instalação; 
m) promover o transporte dos equipamentos, ferramentas e utensílios até o local onde os mesmos 
serão instalados, bem como o pessoal que executará os serviços; 
n) fornecer equipamentos de segurança para os empregados, durante a execução dos serviços; 
o) disponibilizar 01 responsável técnico de plantão em todos os eventos, portando celular, para imediato 
contato do Município; 
p) caso os serviços apresentem irregularidades, especificações incorretas, ou estejam fora dos padrões 
determinados, providenciar a imediata regularização; 
q) Providenciar Responsável por toda a parte elétrica de seu sistema. 
r) Apresentar ART referente ao objeto. 
 
CLAUSULA SETIMA – RESPONSABILIDADES PELOS PAGAMENTO S DE VERBAS 
TRABALHISTAS E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS 
A CONTRATADA é responsável pelo pagamento de todos os tributos, inclusive contribuições devidas à 
Previdência Social, encargos trabalhistas e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 
bem como pela obtenção de todas as licenças, alvarás e quaisquer outros ônus fiscais de natureza 
Federal, Estadual ou Municipal, decorrente da celebração do Contrato ou de sua execução. 
§1º. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
do contrato. 
§2º. A CONTRATADA é responsável pela indenização e resguardo da CONTRATADA, bem como de 
seus servidores, de qualquer reclamação, pedido, ação, dano, custo, despesa, perda ou 
responsabilidade decorrente de dano pessoal, material, financeiro, moral ou de qualquer outra natureza 
que tenham se originado da execução ou inexecução pela Contratada do presente Contrato. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCE IRO 
O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vistas à manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II, "d" da Lei nº. 8.666/93, e observados 
os subitens subseqüentes.  
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§1º. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato 
imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica 
de seu impacto nos custos do contrato. 
§2º. Não será admitido o pedido que não satisfizer às condições descritas no subitem anterior. 
§3º. A decisão proferida terá sua eficácia limitada às solicitações realizadas após a data de protocolo do 
pedido. 
 
CLAUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CO NTRATO 
9.1 - O acompanhamento e fiscalização do presente contrato serão realizados pela Secretaria Municipal 
de Administração ou por servidor por este designado. 
9.2 - Compete ao agente fiscalizador do Contrato, além das designações expressas em Lei, o 
acompanhamento dos serviços, competindo-lhe ainda, a responsabilidade pela inspeção dos serviços e 
também atestar as Notas Fiscais, encaminhando-as para fins de pagamento, e zelar pelo fiel 
cumprimento da execução do Contrato de Prestação de Serviços. 
9.3 - O exercício de fiscalização por parte da CONTRATANTE não elimina nem diminui as 
responsabilidades contratuais da CONTRATADA. 
 
CLAUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS 
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 
80 da Lei n.º 8.666/93, sendo aplicáveis a este contrato as cláusulas e procedimentos descritos nas 
normas mencionadas. 

 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Pela inexecução total ou parcial do contrato poderá a Prefeitura Municipal de Mutuam aplicar à 
CONTRATADA, além das demais cominações legais pertinentes, as seguintes sanções: 
I - advertência ; 
II - multa de até 0,3%  (zero vírgula três por cento) por dia de inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, 
calculada sobre o preço total do contrato;  
III - multa de até 10%  (dez por cento) sobre o preço total do contrato, no caso de inadimplemento por 
prazo superior a 30 (trinta) dias e até 60 (sessenta) dias; 
IV - multa de até 20%  (vinte por cento) sobre o preço total do contrato, no caso de inadimplemento por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias; 
V - impedimento de licitar e contratar  com a Administração Pública do Município de Mutum, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos; 
VI - rescisão do contrato , aplicável independentemente de efetiva aplicação de qualquer das 
penalidades anteriores. 
§1º. As sanções definidas nos itens I, II, III e IV  poderão ser aplicadas pela Diretoria de Administração e 
Finanças, pela Diretoria Geral ou pelo Prefeito Municipal. As sanções definidas nos itens V e VI 
poderão ser aplicadas pelo Prefeito Municipal. 
§2º. Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Prefeitura 
Municipal de Mutum. Se os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença deverá 
ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da aplicação da 
sanção.  
§3º. Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades definidas nos itens V e VI  
cumulativamente com a multa cabível. 
§4º. As penalidades somente serão aplicadas após regular processo  administrativo , em que se 
garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma e nos prazos 
previstos em lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUSPENSÃO DO CONTRATO 
Na eventual hipótese de insanáveis problemas orçamentários e ou financeiros por parte da 
CONTRATANTE , o serviço poderá vir a ser suspenso, ou até mesmo cancelado, até a devida 
adequação, sem que isso represente quebra de contrato a ensejar rompimento da avença e ou justificar 
pagamento de multa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
É vedada a subcontratação do serviço objeto deste contrato, no todo ou em parte pela contratada sem a 
autorização expressa da Administração Municipal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ELEIÇÃO DE FORO 
Para dirimir eventuais questões resultantes desta contratação, não resolvidas na esfera administrativa, 
as partes elegem o Foro da Comarca de Mutum/MG, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou venha a ser.  
 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
Este contrato é regido pelas disposições das Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, com suas alterações 
posteriores, sendo tais instrumentos normativos aplicáveis aos casos de omissão ou necessidade de 
interpretação das clausulas do presente contrato, juntamente com as disposições contidas no 
correspondente edital e termo de referência. 
  
E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 
Prefeitura Municipal de Mutum, ____ de _______________ de 2016. 

 
 
 

João Batista Marçal Teixeira        Nome 
Prefeito Municipal       Representante Legal da Empresa 

 
VISTO: _______________________________ 
Assessor Jurídico 
 
 
TESTEMUNHAS:  1 - _________________________________ CPF ______________ 
 

2 - _________________________________ CPF ______________ 
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ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 065/2016 PREGÃO PRESENCIAL  N.º 023/2016  
 
 
A Empresa____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
______________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 
_________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________, DECLARA, sob pena 
de responsabilidade, possuir pessoal técnico adequado e os equipamentos necessários com 
capacidade para desenvolver os serviços demandados pela Administração. 
 
 
______________________, ____ de _______________ de 2016. 
 
 
 
 
Assinatura (representante legal): ________________________________  
 
- Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente 
 
 
 


