
Prefeitura Municipal de Carandaí 
“União e Compromisso com o Povo” 

ADM 2021 - 2024 

 

Prefeitura Municipal de Carandaí 
Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro. Carandaí-MG 

www.carandai.mg.gov.br Página 1 
 

Edital de Licitação 

Processo 012/2023 

Processo Licitatório 010/2023 

Pregão Eletrônico 007/2023 
 

O Município de Carandaí-MG torna público a abertura do Processo Licitatório nº 010/2023 na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2023 do tipo menor preço, em regime de empreitada por preços 
unitários, nos termos da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2003, pela Lei 8.666/93, de 21/06/93, 
e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  às 08h 00mim do dia 19/01/2023. 
 
TÉRMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08h 00mim do dia 31/01/2023. 
 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h 00mim do dia 31/01/2023. 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
 
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  https://bllcompras.com/ 
 
Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio nomeados pela Portaria 
402/2022. 

2. OBJETO  

1 – Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de 

serviço de locação de palco, som, iluminação, locutor, tendas, banheiros químicos, house mix, 

camarim, geradores, stand em octarnom e piso painel de led, telão, box truss, grade de contenção, 

torres de P.A, conjuntos de mesas, escorregador inflável, cama elástica, castelo inflável, piscina de 

bolinhas, pipoca, algodão doce, equipe de entretenimento e recriação o Município de Carandaí/MG, 

conforme especificação contida no Anexo I deste Edital. 

 
1.1 – Itens exclusivos para Microempreendedor, Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – 
EPP, exceto os lotes 02, 04, 06, 11, 12, 16, 20, 21, 30, 39, 43, 45, 52. 
 

3. ÁREA DEMANDANTE 

Secretaria de Governo.  

https://bllcompras.com/
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4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1 – Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que 
satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.                                  
 
4.2 – Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação 
por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões https://bll.org.br/. 
 
4.3 – É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
 
4.4 – Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da 
Administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja 
cumprindo período de suspensão no âmbito da Administração municipal. 
 
4.5 – O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa 
de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento 
das propostas.  
 
4.6 – O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
         a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à 
Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão. 
         b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação   previstas no Edital. 
         c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, 
marca e fabricante e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, 
inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. 
 
4.7 – O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, 
que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao 
percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização 
dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – 
Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04 
 
4.8 – A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá, quando do cadastramento da proposta 
inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP 
no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. 
Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME  

https://bll.org.br/
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5.1 – O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 
 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 
previstas na legislação. 
 
5.2 – CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 
 
5.2.1 – As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento 
de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances 
de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.  
 
5.2.2 – A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou 
através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por 
meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
 
5.2.3 – O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de 
senha privativa. 
 
5.2.4 – A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De 
Licitações do Brasil. 
 
5.2.5 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do 
Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
 
5.2.6 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 



Prefeitura Municipal de Carandaí 
“União e Compromisso com o Povo” 

ADM 2021 - 2024 

 

Prefeitura Municipal de Carandaí 
Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro. Carandaí-MG 

www.carandai.mg.gov.br Página 4 
 

 
5.3 – PARTICIPAÇÃO: 
 
5.3.1 – A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal 
e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados 
data e horário limite estabelecido. 
  
5.3.2 – Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
 
5.3.3 – O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 
 
5.3.4 – Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação. 

 

5.3.5 – Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

5.3.6 – Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 

liquidação; 

 

5.3.7 – Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da 
Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 
 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

6.1 – Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

mailto:contato@bll.org.br
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preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2 – O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.4 – Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

6.5 – Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

6.6 – Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

6.7 – Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 

envio de lances. 

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

a) Valor unitário; 

b) Marca (quando houver); 

7.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

7.4 – Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
7.5 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  
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7.6 – O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto 
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados 
no Termo de Referência. 
 
7.7 – Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 
 
7.8 – O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 
seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada 
a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

LANCES 

8.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 
 
8.2 – O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  
 
8.3 – Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 
8.4 – A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 
 
8.5 – A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 
 
8.6 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
 
8.7 – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
 
8.8 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro.  
 
8.8.1 – O lance deverá ser ofertado pelo unitário do item. 
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8.8.2 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
8.8.3 – O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
8.8.4 – O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$0,01 (um 
centavo). 
 
8.8.5 – O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  
 
8.8.6 – Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 
 
8.8.7 – A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 
 
8.8.8 – Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da 
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam 
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 
 
8.8.9 – Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 
dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e 
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 
8.8.10 – Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 
 
8.8.11 – Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de 
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
 
8.8.12 – Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 
habilitação. 
 
8.8.13 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar.  
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8.8.14 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.8.15 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
 
8.8.16 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 
  
8.8.17 – O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 
anexos.  
 
8.8.18 – Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
8.8.19 – Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores 
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o 
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 
8.538, de 2015. 
 
8.8.20 – Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 
8.8.21 – A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 
8.8.22 – Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 
8.8.23 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
8.8.24 – Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus 
às margens de preferência, conforme regulamento.  
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8.8.25 – A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
 
8.8.26 – Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
bens produzidos: 
 

a) no país; 

b) por empresas brasileiras;  

c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

8.8.27 – Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

8.8.28 – Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

8.8.29 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
8.8.30 – O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e 
já apresentados.  
 
8.8.31 – Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1 – Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 
no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  
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9.2 – Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
 
9.2.1 – Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  
 
9.3 – Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
 
9.4 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata; 
 
9.5 – O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
9.6 – O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  
 
9.6.1 – Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham 
as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além 
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por 
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do 
seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
9.6.2 - Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro 
exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostras, portifólios e/ou documentação 
que comprove os padrões de qualidade e desempenho, sob pena de não aceitação da proposta, no 
local a ser indicado e dentro de 02 (dias) dias úteis contados da solicitação. 
 
9.6.3 – Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
 
9.6.4 – No caso de não haver entrega das amostras, portifólios e/ou documentação que comprove os 
padrões de qualidade e desempenho ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo 
Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta 
do licitante será recusada. 
 
9.6.5 – Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro 
analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a 
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verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às 
especificações constantes no Termo de Referência.  
 
9.6.6 – Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, 
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando 
direito a ressarcimento. 
 
9.6.7 – Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas 
pelos licitantes no prazo de 02 (dois) dias úteis, após o qual poderão ser descartadas pela 
Administração, sem direito a ressarcimento. 
 
9.6.8 – Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis 
à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários 
ao seu perfeito manuseio, quando for. 
 
9.6.9 – Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
9.6.10 – Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
 
9.6.11 – O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
 
9.6.11.1 – Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
9.6.11.2 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
9.6.12 – Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
9.6.13 – Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 
 

10. DA HABILITAÇÃO  

10.1 – Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
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condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 
10.2 – Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/) 
 
10.3 – A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 
10.3.1 – Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
 
10.3.2 – A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
 
10.3.3 – O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
 
10.4 – Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
 
10.5 – No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
 
10.6 – Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-
los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
 
10.7 – Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
 
10.8 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
10.8.1 – Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
 
10.9 – Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
  

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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11. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 
11.1 – O licitante, classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar a documentação 
abaixo relacionada: 
 
11.2 – Cédula de identidade, no caso de pessoa física;  
 
11.2.1 – Cópia do RG e CPF dos sócios, no caso de empresa. 
 
11.3 – Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
11.4 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor1, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento 
de eleição de seus administradores; 
 
11.5 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício;  
 
11.6 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir;  
 
11.7 – Os documentos apresentados na fase de credenciamento ficam dispensados de apresentação 
na fase de habilitação. 
 
11.8 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
11.9 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF), se for o caso;  
 
11.10 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
 

11.11 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 
 
11.12 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante 
mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;  
 

 
1 NOTA EXPLICATIVA: Se as alterações, em sua totalidade, tiverem sido consolidadas num só documento, devidamente 
registrado na Junta Comercial, bastará a apresentação do contrato social consolidado, documento que consubstancia a 
consolidação de todas as alterações realizadas. Do contrário, o licitante poderá apresentar a versão original acompanhada 
das alterações promovidas e registradas no órgão competente. 
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11.13 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante 
apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal; 
 

11.14 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
11.15 – Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 
 
11.16 – Declaração conjunta, expressa, de que o licitante: (a) não possui em seu quadro de pessoal 
empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99); (b) detém conhecimento de todas as 
informações contidas neste edital e em seus anexos, e que a sua proposta atende integralmente aos 
requisitos constantes do edital supra; (c) que até a presente data inexistem fatos supervenientes 
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, §2º, da Lei n.º. 8.666/93; 
conforme modelo do Anexo III; 
 
11.17 – Atestado(s) de capacidade técnica da empresa, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em papel timbrado, comprovando o fornecimento de itens, iguais ou semelhantes 
ao licitado, indicando o endereço do contratado, de forma a permitir possível diligência para 
esclarecimentos; 
 
11.18 – Declaração de enquadramento de Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – 
EPP. 
 
NOTA: Caso sejam apresentadas Certidões sem indicação expressa do prazo de validade, as mesmas 
não serão aceitas se a data de suas expedições for anterior a 60 (sessenta) dias da data de abertura 
dos envelopes contendo documentação e proposta comercial, com exceção do item 1.6 desta sessão. 
 
NOTA 2: A Microempresa – ME, a Empresa de Pequeno Porte - EPP ou equiparada deverão 
apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios 
da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
 
2.1 – Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME, EPP ou 
equiparada for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura, 
para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.  
 
2.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente 
fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.  
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2.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente 
concedidos. 
 
2.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, sendo 
facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
 

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  

 
12.1 – A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
 
12.3 – Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
 
12.4 – A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
 
12.5 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
 
12.6 – Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
 
12.7 – Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 
 
12.8 – A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 
 
12.9 – A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 
outro licitante. 

 
12.10 – As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
 

13. DOS RECURSOS 

 
13.1 – Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante, será 
concedido o prazo de até trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 
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de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 
em campo próprio do sistema. 
 
13.2 – Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
 
13.2.1 – Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 
 
13.2.2 – A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
 
13.2.3 – Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
13.3 – O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
13.4 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
 

14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
14.1 – A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

14.1.1 – Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
 
14.1.2 – Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato/ATA, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  
 
14.2 – Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
 
14.2.1 – A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de 
acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
15.1 – O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 
 
15.2 – Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

16.1 – O setor gerenciador da ARP, gestor/fiscal das contratações dela decorrentes, será o Secretário 
de Governo, que é a área solicitante. 
 

16.2 – Os preços serão registrados em conformidade com a classificação obtida, observados os 
critérios estabelecidos no instrumento convocatório. 
 
16.3 – Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação, a Prefeitura 
convocará os classificados para comparecerem à sede da Prefeitura e assinarem a ARP, no prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis, sob pena de decair do direito a ter seu preço registrado, na forma do art. 
81 da Lei 8.666/93. 
 

16.3.1 – Na impossibilidade de comparecer à sede da Prefeitura, a empresa classificada deverá, 
respeitando o mesmo prazo citado no item acima, remeter ARP assinada, via correios/transportadora, 
informando o código para rastreio pelo e-mail: compras@carandai.mg.gov.br. 
 
16.4 – Se os licitantes classificados, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas, 
deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pela 
área solicitante, o Pregoeiro, examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, 
segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao edital, podendo ainda 
negociar o preço. 
 
16.5 – A ARP terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura. 
 
16.6 – A ARP não obriga a Prefeitura a efetivar as contratações, podendo realizar licitação específica 
para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade 
de condições, os beneficiários do registro terão preferência.  
 
16.6.1 – A critério da Prefeitura, obedecida a ordem de classificação, os fornecedores, cujo(s) preço(s) 
tenha(m) sido registrado(s) na ARP, será(ão) convocado(s) pela área solicitante, mediante Ordem de 
Serviço, para disponibilizar os serviços na forma e prazos previstos, estando as obrigações assumidas 
vinculadas à proposta, ao edital e a Ata. 
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16.7 – A área solicitante avaliará o mercado constantemente, promovendo, se necessário, as 
negociações ao ajustamento dos preços, publicando, trimestralmente, os preços registrados.  
 
16.8 – Se o preço inicialmente tornar-se superior ao praticado no mercado, a área solicitante negociará 
com o fornecedor sua redução, caso contrário, o signatário da ARP poderá requerer, por escrito, o 
cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar ao requerimento documentação 
comprobatória.  
 
16.9 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço registrado em razão de 
incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado, mediante petição a ser protocolizada na 
Prefeitura Municipal de Carandaí. 
 
16.10 – O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso pela Prefeitura, mediante comunicação 
formalizada por correspondência com aviso de recebimento ou mediante publicação no Diário Oficial do 
Município, assegurado o contraditório e da ampla defesa, nos seguintes casos: 
 
16.10.1 – O fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem à ARP;  
 
16.10.2 – O fornecedor não formalizar o Contrato decorrente da ARP ou não retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sua justificativa; 
 
16.10.3 – O fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente da ARP;  
 
16.10.4 – Em quaisquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente da ARP;  
 

16.10.5 – O fornecedor não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese de se tornarem superiores 
aos praticados pelo mercado; e,  
 
16.10.6 – Por razões de interesse público. 

 
16.11 – A área solicitante deverá realizar o controle dos serviços executados, qualitativa e 
quantitativamente, visando, inclusive, que não se exceda o limite estimado para a contratação. 
 
16.12 – Na hipótese de se atingir o limite inicialmente estimado na ARP para contratação, a Prefeitura, 
para atender a seus interesses, poderá aumentar quantitativos, através de termo aditivo, sem que isto 
implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 
65 da Lei no 8.666/93.  
 
16.12.1 – Diante da opção pelo aditamento ao quantitativo do Contrato fica vedado o aditamento de 
quantitativos nos contratos dela decorrentes. 

 
16.13 – Os fornecedores que tiverem seus preços registrados deverão designar um membro efetivo de 
seu quadro permanente de empregados como responsável pela ARP junto à Prefeitura.  
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16.14 – A área solicitante poderá, a qualquer momento, solicitar aos fornecedores que tiverem seus 
preços registrados a substituição do responsável, caso o mesmo não conduza de forma satisfatória a 
Administração do Contrato e das contratações dela decorrentes.  
 
16.15 – A área solicitante expedirá atestado de inspeção dos serviços prestados, que servirá como 
instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento 
indispensável para a liberação dos pagamentos.  
 
16.16 – A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização da ARP 
pela área solicitante, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias.  
 
16.17 – A Prefeitura não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não 
autorizadas, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, na ARP ou Termo de Referência.  
 
16.18 – O acompanhamento e a fiscalização da área solicitante não excluem nem reduzem a 
responsabilidade da Contratada pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes da contratação.  
 
 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
17.1 – O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, 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 a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato e das demais cominações legais. 
 

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
18.1 – Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
 
18.2 – A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacao@carandai.mg.gov.br  ou por petição dirigida ou protocolada no endereço da Prefeitura de 
Carandaí Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro Carandaí/MG - CEP 36280-000 Fone: (32) 3361-
1177 Atendimento: 08:00 às 12:00 horas e 13:00 às 17:00 horas, Departamento de Compras e 
Licitações. 
 
18.3 – Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 
 
18.4 – Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 

mailto:licitacao@carandai.mg.gov.br
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18.5 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 
 
18.6 – O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
 
18.7 – As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
 
18.7.1 – A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
 
18.8 – As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a Administração. 
 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 – Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á o contrato no sistema eletrônico. 

19.2 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro.   

19.3 – Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

19.4 – No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

19.5 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

19.6 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

19.7 – Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.8 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 
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19.9 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

19.10 – Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

19.11 – O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos dias úteis, 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados. 

19.12 – Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO II – Modelo de proposta; 

ANEXO III – Declaração Conjunta; 

ANEXO IV – Minuta da Ata de Registro de Preço. 

19.13 – A Prefeitura convocará o adjudicatário e estabelecerá prazo para assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, observado o prazo de validade da proposta, nos 
termos estabelecido no Edital.  
 
19.14 – Na hipótese de o adjudicatário não comparecer para assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido, serão aplicadas as sanções cabíveis. O Pregoeiro 
examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, 
até a apuração da proposta que atenda ao edital, podendo ainda, negociar o preço. 
 
19.15 – 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 na imediata desclassificação ou 
inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 
penais cabíveis.  
 
19.16 – Na análise da documentação e no julgamento das propostas comerciais, o Pregoeiro poderá, a 
seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.  
 
19.17 – As decisões do Presidente da Comissão Permanente de Licitações e do Pregoeiro serão 
publicadas no Diário Oficial do Município, no endereço eletrônico www.carandai.mg.gov.br.  
 
19.18 – A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e 
condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.  
 
19.19 – A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Prefeitura 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
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comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e 
fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes. 
 
19.20 – Fica eleito o foro da Comarca de Carandaí, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais 
conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a 
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
 
Carandaí, 17 de janeiro de 2023. 
 
 
 
 
 

Fabiano Miguel Tavares Campos 
Pregoeiro 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
  

1. DO OBJETO 

1.1. Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de locação de palco, som, iluminação, locutor, tendas, 

banheiros químicos, house mix, camarim, geradores, stand em octarnom e piso 

painel de led, telão, box truss, grade de contenção, torres de P.A, conjuntos de 

mesas, escorregador inflável, cama elástica, castelo inflável, piscina de bolinhas, 

pipoca, algodão doce, equipe de entretenimento e recriação. 

 

ITEM QUANT UNIDADE DE 

MEDIDA 

DESCRIÇÃO 

1.  4 Diárias Locação de equipamentos de Som e Iluminação 

para evento de porte GRANDE. 

 

SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO -  

P.A. (SOM DE FRENTE) 

01 MESA DIGITAL 32 CANAIS E 08 

AUXILIARES; 

01 GERENCIADOR DE SISTEMA DIGITAL 03 VIAS 

ESTÉREO; 

08 CAIXAS DE SUBGRAVES (CADA CAIXA COM 02 

FALANTES DE 18” DE 800 WRMS, NO 

TOTAL 1.600 WRMS); 

16 CAIXAS LINESARRAY (CADA CAIXA COM 

01 FALANTE DE 800 WRMS PARA O MÉDIO- GRAVE 

E 01 DRIVE TITANIO DE 150WRMS ALTA); 

02 AMPLIFICADORES 12.000 WRMS CADA 

(SUBGRAVE); 

02 AMPLIFICADORES 8.000 WRMSCADA (MÉDIO); 

02 AMPLIFICADORES 3.000 

WRMSCADA(ALTA); 

02 CAIXA PARA INTERCON P.A E PALCO; 

01 MESA DIGITAL 32 CANAIS E 08 

AUXILIARES; 

01 GERENCIADOR DE SISTEMA DIGITAL 03 VIAS 

ESTÉREO; 

SIDEFILL ESTÉREO, SENDO: 02 CAIXAS DE 

GRAVES (CADA CAIXA COM 02 FALANTES DE 18” 
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DE 800 WRMS, NO TOTAL 1.600 WRMS) E 

02 CAIXAS DE MÉDIO-GRAVE (CADA CAIXA COM 02 

FALANTES DE 12” DE 450 WRMS NO 

TOTAL 900 WRMS E 01 DRIVE TITÂNIO DE 150 

WRMS); 

01 AMPLIFICADOR 8.000 WRMS PARA (SUBGRAVE); 

01 AMPLIFICADOR 5.000 WRMS PARA (MEDIO-

GRAVE); 

01 AMPLIFICADOR 3.000 WRMS (ALTA); 

01 MULTICABO DE 36 VIAS COM 70 METROS E 

SPLITER 15 METMETRO 

02 SUBSNAKE DE 12 VIAS COM 15M; - 04 

MICROFONES SEM FIO; 

28 MICROFONES (VOZ, PERCUSSÃO, BATERIA E 

METAL); 

02 DIRECTBOX ATIVO; 

08 DIRECTBOX PASSIVO; 

35 CABOS DE MICROFONES PARA TODO SISTEMA; 

12 PEDESTAIS GRANDES, 06 PEDESTAIS 

PEQUENOS; - 8 CLAMPS (MICROFONES); 

01 BATERIA CONTENDO (01 BUMBO COM 

PEDAL, 01 CAIXA COM SUPORTE, 03 TONS, 01 

SURDO, 02 SUPORTES DE PRATO, E01 BANCO); 

06 MONITORESDE 400 WRMS ATIVOS OU 

PASSIVOS, SE PASSIVOS 3 AMPLIFICADORES DE 

3.000WRMS; 

01 AMPLIFICADOR PARA CONTRA BAIXO (01 CAIXA 

COM 04FALANTES DE 10” E 01 CAIXA COM 01 

FALANTE DE 15”, ); 

02 AMPLIFICADORESPARA GUITARRA COM 

02 FALANTES DE 12”; 

08 FONES PARA RETORNO E 01 AMPLIFICADOR 

COM 8 SAÍDAS PARA FONES E CABOS DE 15M 

CADA PARA OS RESPECTIVOS FONES; 

04 PRATICÁVEIS DE 2M X 1M COM REGULAGEM DE 

ALTURA; 

RACK DE AC COM DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ESTABILIZADA EM 110V E 220V; 

08 EXTENSÕES DE AC COM 05 ENTRADAS, ENTRE 

5M A 20M. 

ILUMINAÇÃO - (CLASSIFICAÇÃO-01) 

08 BEAM 200 5R OU 230 7R; 

12 PARLEDRGBW; 

12 PAR 64 FOCO 01 OU 02; 

02 ATÔMIC 3000; 

02 MINIBRUT C/ 04 LÂMPADAS CADA; 

01 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; 

01 VENTILADOR PARA MÁQUINA DE 

FUMAÇA; 

01 RACK DIMMER 12 CANAIS CADA DIGITAL; 
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01 MÓDULO DISJUNTOR 12 CANAIS DIGITAL; 

01 SPLITER8 CANAIS; 

01 MESA DE ILUMINAÇÃO DIGITAL AVOLITE 

2010 OU SIMILAR; 

01 GRID EM Q50 EM ALUMÍNIO NAS MEDIDAS DE 8M 

FRENTE X 6 PROFUNDIDADE X 5M ALTURA COM 01 

LINHA NO MEIO . OBS: SISTEMA TODO ATERRADO 

(SOM, LUZ E GRID), TALHAS E CABEAMENTOS 

CORRESPONDENTE A ESTRUTURA. 

2.  2 Pacote 04 

Diárias  

Locação de equipamentos de Som e Iluminação 

para evento de porte GRANDE. 

 

SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO -  

P.A. (SOM DE FRENTE) 

01 MESA DIGITAL 32 CANAIS E 08 

AUXILIARES; 

01 GERENCIADOR DE SISTEMA DIGITAL 03 VIAS 

ESTÉREO; 

08 CAIXAS DE SUBGRAVES (CADA CAIXA COM 02 

FALANTES DE 18” DE 800 WRMS, NO 

TOTAL 1.600 WRMS); 

16 CAIXAS LINESARRAY (CADA CAIXA COM 

03 FALANTE DE 800 WRMS PARA O MÉDIO- GRAVE 

E 01 DRIVE TITANIO DE 150WRMS ALTA); 

04 AMPLIFICADORES 12.000 WRMS CADA 

(SUBGRAVE); 

02 AMPLIFICADORES 8.000 WRMSCADA (MÉDIO); 

02 AMPLIFICADORES 3.000 

WRMSCADA(ALTA); 

02 CAIXA PARA INTERCON P.A E PALCO; 

01 MESA DIGITAL 32 CANAIS E 08 

AUXILIARES; 

03 GERENCIADOR DE SISTEMA DIGITAL 03 VIAS 

ESTÉREO; 

SIDEFILL ESTÉREO, SENDO: 02 CAIXAS DE 

GRAVES (CADA CAIXA COM 02 FALANTES DE 18” 

DE 800 WRMS, NO TOTAL 1.600 WRMS) E 

04 CAIXAS DE MÉDIO-GRAVE (CADA CAIXA COM 02 

FALANTES DE 12” DE 450 WRMS NO 

TOTAL 900 WRMS E 01 DRIVE TITÂNIO DE 150 

WRMS); 

01 AMPLIFICADOR 8.000 WRMS PARA (SUBGRAVE); 

01 AMPLIFICADOR 5.000 WRMS PARA (MEDIO-

GRAVE); 

01 AMPLIFICADOR 3.000 WRMS (ALTA); 

03 MULTICABO DE 36 VIAS COM 70 METROS E 

SPLITER 15 METMETRO 

04 SUBSNAKE DE 12 VIAS COM 15M; - 04 

MICROFONES SEM FIO; 

28 MICROFONES (VOZ, PERCUSSÃO, BATERIA E 
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METAL); 

02 DIRECTBOX ATIVO; 

08 DIRECTBOX PASSIVO; 

35 CABOS DE MICROFONES PARA TODO SISTEMA; 

12 PEDESTAIS GRANDES, 06 PEDESTAIS 

PEQUENOS; - 8 CLAMPS (MICROFONES); 

01 BATERIA CONTENDO (01 BUMBO COM 

PEDAL, 01 CAIXA COM SUPORTE, 03 TONS, 01 

SURDO, 02 SUPORTES DE PRATO, E01 BANCO); 

06 MONITORESDE 400 WRMS ATIVOS OU 

PASSIVOS, SE PASSIVOS 3 AMPLIFICADORES DE 

3.000WRMS; 

03 AMPLIFICADOR PARA CONTRA BAIXO (01 CAIXA 

COM 04FALANTES DE 10” E 01 CAIXA COM 01 

FALANTE DE 15”, ); 

04 AMPLIFICADORESPARA GUITARRA COM 

02 FALANTES DE 12”; 

08 FONES PARA RETORNO E 01 AMPLIFICADOR 

COM 8 SAÍDAS PARA FONES E CABOS DE 15M 

CADA PARA OS RESPECTIVOS FONES; 

04 PRATICÁVEIS DE 2M X 1M COM REGULAGEM DE 

ALTURA; 

RACK DE AC COM DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ESTABILIZADA EM 110V E 220V; 

08 EXTENSÕES DE AC COM 05 ENTRADAS, ENTRE 

5M A 20M. 

ILUMINAÇÃO - (CLASSIFICAÇÃO-01) 

08 BEAM 200 5R OU 230 7R; 

12 PARLEDRGBW; 

12 PAR 64 FOCO 01 OU 02; 

02 ATÔMIC 3000; 

02 MINIBRUT C/ 04 LÂMPADAS CADA; 

01 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; 

01 VENTILADOR PARA MÁQUINA DE 

FUMAÇA; 

01 RACK DIMMER 12 CANAIS CADA DIGITAL; 

01 MÓDULO DISJUNTOR 12 CANAIS DIGITAL; 

01 SPLITER8 CANAIS; 

01 MESA DE ILUMINAÇÃO DIGITAL AVOLITE 

2010 OU SIMILAR; 

01 GRID EM Q50 EM ALUMÍNIO NAS MEDIDAS DE 8M 

FRENTE X 6 PROFUNDIDADE X 5M ALTURA COM 01 

LINHA NO MEIO . OBS: SISTEMA TODO ATERRADO 

(SOM, LUZ E GRID), TALHAS E CABEAMENTOS 

CORRESPONDENTE A ESTRUTURA. 

3.  5 Diárias Locação de equipamentos de Som e 

Iluminação para evento de porte MÉDIO  

 

SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO –  P.A. (SOM DE 

FRENTE) 01 MESA DIGITAL OU ANALOGICA 24 
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CANAIS E06 AUXILIARES; 

01 GERENCIADOR DE SISTEMA DIGITAL 03 VIAS 

ESTÉREO, CASO O SISTEMA SEJA PASSIVO; 

08 CAIXAS SUBGRAVES DE 18” DE 1000W RMS OU 

04 CAIXAS SUBGRAVE COM DOIS FALANTES DE 18” 

1000W RMS CADA; 01 AMPLICADOR DE 8000 RMS 

PARA OS GRAVES; 

08 CAIXA LINESARRAY PASSIVOS;CADA CAIXA COM 

01 FALANTE DE 600W RMS NO MÉDIO-GRAVE E 01 

DRIVE DE TITÂNIO DE 80WRMS OU SUPERIOR; 01 

AMPLIFICADOR DE 6.000WRMS PARA OSMÉDIOS 

GRAVES E 01 AMPLIFICADOR DE 2000WRMS PARA 

AS ALTAS. 

PARA O SISTEMA ATIVO: 08 CAIXAS SUBGRAVE 

ATIVAS COM FALANTE DE 18” DE 1000W RMS; 08 

CAIXAS LINESARRAY ATIVOS;CADA CAIXA COM 

FALANTES PARA MÉDIO GRAVE E DRIVER DE 

TITÂNIUN COM POTÊNCIA DE 750W RMS OU 

SUPERIOR EM CADA CAIXA. 

01 MULTICABO DE 24 VIAS COM 20 

METROS;01 SUBSNAKE DE 12 VIAS COM 10M; 02 

MICROFONES PROFISSIONAIS SEM FIO ;14 

MICROFONES (VOZ, PERCUSSÃO, BATERIA E 

METAL); 

02 DIRECTBOX ATIVO;06 DIRECTBOX PASSIVO; 

CABOS NECESSÁRIOS PARA O BOM 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA; 

08 PEDESTAIS GRANDES, 03 PEDESTAIS 

PEQUENOS E 04 CLAMPS;01 BATERIA CONTENDO 

(01 BUMBO COM PEDAL, 01 

CAIXA COM SUPORTE, 03 TONS, 01 SURDO, 02 

SUPORTES DE PRATO, E 01 BANCO); 

01 AMPLIFICADOR   PARA   CONTRA   BAIXO 

COM 1 FALANTE DE 15”);01 AMPLIFICADOR PARA 

GUITARRA (COM 01 FALANTE DE 12” OU 15”); 

04 FONES PARA RETORNO E 01 AMPLIFICADOR 

COM 04 SAÍDAS PARA OS FONES E CABOS PARA 

OS FONES COM 15M CADA OU DOIS SITES PARA 

AS LATERAIS COM SISTEMA DE CAIXAS DE 

GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS;03 PRATICÁVEIS 2M X 

1M COM REGULAGEM DE ALTURA;RACK DE AC COM 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA EM 

110V E 220V; 

07 EXTENSÕES DE AC COM 05 ENTRADAS, ENTRE 

5M A 20M; 

01 NOTEBOOK PARA REPRODUÇÃO DE MÚSICAS 

NOS INTERVALOS DO EVENTO; 

 

ILUMINAÇÃO - (CLASSIFICAÇÃO-04) 

4 BEAM 200 5R OU 230 7R; 

12 PARLEDRGBW; 



Prefeitura Municipal de Carandaí 
“União e Compromisso com o Povo” 

ADM 2021 - 2024 

 

Prefeitura Municipal de Carandaí 
Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro. Carandaí-MG 

www.carandai.mg.gov.br Página 28 
 

01 MÁQUINA DE FUMAÇA DMX; 

01 VENTILADOR; 

01 MÓDULO DISJUNTOR 12 CANAIS; 

01 SPLITER8 CANAIS; 

01 MESA DE ILUMINAÇÃO DIGITAL OU ANALÓGICA; 

01 GRID TIPO TRAVE DE NO MÍNIMO 3M ALTURA X 

6M LARGURA EM Q20, Q25 OU Q30. 

OBSERVAÇÃO: O SISTEMA DEVERÁ ESTAR TODO 

ATERRADO (SOM, LUZ E GRID), TALHAS E 

CABEAMENTOS CORRESPONDENTES A ESTRUTURA. 

 

4.  8 Pacote 04 

Diárias 

Locação de equipamentos de Som e 

Iluminação para evento de porte MÉDIO  

 

SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO –  P.A. (SOM DE 

FRENTE) 01 MESA DIGITAL OU ANALOGICA 24 

CANAIS E06 AUXILIARES; 

01 GERENCIADOR DE SISTEMA DIGITAL 03 VIAS 

ESTÉREO, CASO O SISTEMA SEJA PASSIVO; 

08 CAIXAS SUBGRAVES DE 18” DE 1000W RMS OU 

04 CAIXAS SUBGRAVE COM DOIS FALANTES DE 18” 

1000W RMS CADA; 01 AMPLICADOR DE 8000 RMS 

PARA OS GRAVES; 

08 CAIXA LINESARRAY PASSIVOS;CADA CAIXA COM 

01 FALANTE DE 600W RMS NO MÉDIO-GRAVE E 01 

DRIVE DE TITÂNIO DE 80WRMS OU SUPERIOR; 01 

AMPLIFICADOR DE 6.000WRMS PARA OSMÉDIOS 

GRAVES E 01 AMPLIFICADOR DE 2000WRMS PARA 

AS ALTAS. 

PARA O SISTEMA ATIVO: 08 CAIXAS SUBGRAVE 

ATIVAS COM FALANTE DE 18” DE 1000W RMS; 08 

CAIXAS LINESARRAY ATIVOS;CADA CAIXA COM 

FALANTES PARA MÉDIO GRAVE E DRIVER DE 

TITÂNIUN COM POTÊNCIA DE 750W RMS OU 

SUPERIOR EM CADA CAIXA. 

03 MULTICABO DE 24 VIAS COM 20 

METROS;01 SUBSNAKE DE 12 VIAS COM 10M; 02 

MICROFONES PROFISSIONAIS SEM FIO ;14 

MICROFONES (VOZ, PERCUSSÃO, BATERIA E 

METAL); 

04 DIRECTBOX ATIVO;06 DIRECTBOX PASSIVO; 

CABOS NECESSÁRIOS PARA O BOM 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA; 

08 PEDESTAIS GRANDES, 03 PEDESTAIS 

PEQUENOS E 04 CLAMPS;01 BATERIA CONTENDO 

(01 BUMBO COM PEDAL, 01 

CAIXA COM SUPORTE, 03 TONS, 01 SURDO, 02 

SUPORTES DE PRATO, E 01 BANCO); 

01 AMPLIFICADOR   PARA   CONTRA   BAIXO 

COM 1 FALANTE DE 15”);01 AMPLIFICADOR PARA 

GUITARRA (COM 01 FALANTE DE 12” OU 15”); 
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04 FONES PARA RETORNO E 01 AMPLIFICADOR 

COM 04 SAÍDAS PARA OS FONES E CABOS PARA 

OS FONES COM 15M CADA OU DOIS SITES PARA 

AS LATERAIS COM SISTEMA DE CAIXAS DE 

GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS;03 PRATICÁVEIS 2M X 

1M COM REGULAGEM DE ALTURA;RACK DE AC COM 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA EM 

110V E 220V; 

07 EXTENSÕES DE AC COM 05 ENTRADAS, ENTRE 

5M A 20M; 

01 NOTEBOOK PARA REPRODUÇÃO DE MÚSICAS 

NOS INTERVALOS DO EVENTO; 

 

ILUMINAÇÃO - (CLASSIFICAÇÃO-04) 

4 BEAM 200 5R OU 230 7R; 

12 PARLEDRGBW; 

01 MÁQUINA DE FUMAÇA DMX; 

01 VENTILADOR; 

01 MÓDULO DISJUNTOR 12 CANAIS; 

01 SPLITER8 CANAIS; 

01 MESA DE ILUMINAÇÃO DIGITAL OU ANALÓGICA; 

01 GRID TIPO TRAVE DE NO MÍNIMO 3M ALTURA X 

6M LARGURA EM Q20, Q25 OU Q30. 

OBSERVAÇÃO: O SISTEMA DEVERÁ ESTAR TODO 

ATERRADO (SOM, LUZ E GRID), TALHAS E 

CABEAMENTOS CORRESPONDENTES A ESTRUTURA. 

 

5.  10 Diárias Locação de equipamentos de Som e Iluminação 

para evento de porte PEQUENO  

 

SONORIZAÇÃO  

01 MESA DE 16 CANAIS, 03 BANDAS DE 

EQUALIZAÇÃO, EFEITO E 04 AUXILIARES; 

01 GERENCIADOR DE SISTEMA DIGITAL 03 VIAS 

ESTÉREO, CASO O SISTEMA SEJA PASSIVO; 

02 CAIXAS SUBGRAVES DE 18” DE 1000W RMS; 01 

AMPLICADOR DE 2000W RMS PARA OS GRAVES; 

02 CAIXAS FULL RANGE COM DUAS VIAS 

CONTENDO 1 FALANTE DE 15” E 1 DRIVER 

TITANIUM E 01 AMPLIFICADOR DE 1500 RMS PARA 

AS CAIXAS FULL RANGE OU 02 CAIXAS FULL RANGE 

COM DUAS VIAS ATIVAS CONTENDO 1 FALANTE DE 

15” E 1 DRIVER TITANIUM COM POTÊNCIA DE 750 

RMS CADA CAIXA. 

02 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS DE 

400W RMS, SE PASSIVO 01 AMPLIFICADOR DE 

800WRMS; 

06 MICROFONES PROFISSIONAIS, SENDO 02 SEM 

FIO; 

01 KIT PARA MICROFONAR BATERIA; 
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04 DIRECTBOX PASSIVOS; 

CABEAMENTOS PARA MICROFONES E TODO O 

SISTEMA; 

04 PEDESTAIS PARA MICROFONES; 

01 NOTEBOOK PARA REPRODUÇÃO DE 

MÚSICAS 

NOS INTERVALOS DO EVENTO; 

 

ILUMINAÇÃO - (CLASSIFICAÇÃO-05) 

06 PARLEDRGBW; 

02 TRIPÉS PARA ILUMINAÇÃO; 

01 MÁQUINA DE FUMAÇA 

 

6.  10 Pacote 04 

Diárias 

Locação de equipamentos de Som e Iluminação 

para evento de porte PEQUENO  

 

SONORIZAÇÃO  

01 MESA DE 16 CANAIS, 03 BANDAS DE 

EQUALIZAÇÃO, EFEITO E 04 AUXILIARES; 

03 GERENCIADOR DE SISTEMA DIGITAL 03 VIAS 

ESTÉREO, CASO O SISTEMA SEJA PASSIVO; 

04 CAIXAS SUBGRAVES DE 18” DE 1000W RMS; 01 

AMPLICADOR DE 2000W RMS PARA OS GRAVES; 

02 CAIXAS FULL RANGE COM DUAS VIAS 

CONTENDO 1 FALANTE DE 15” E 1 DRIVER 

TITANIUM E 01 AMPLIFICADOR DE 1500 RMS PARA 

AS CAIXAS FULL RANGE OU 02 CAIXAS FULL RANGE 

COM DUAS VIAS ATIVAS CONTENDO 1 FALANTE DE 

15” E 1 DRIVER TITANIUM COM POTÊNCIA DE 750 

RMS CADA CAIXA. 

02 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS DE 

400W RMS, SE PASSIVO 01 AMPLIFICADOR DE 

800WRMS; 

06 MICROFONES PROFISSIONAIS, SENDO 02 SEM 

FIO; 

01 KIT PARA MICROFONAR BATERIA; 

04 DIRECTBOX PASSIVOS; 

CABEAMENTOS PARA MICROFONES E TODO O 

SISTEMA; 

04 PEDESTAIS PARA MICROFONES; 

01 NOTEBOOK PARA REPRODUÇÃO DE 

MÚSICAS 

NOS INTERVALOS DO EVENTO; 

 

ILUMINAÇÃO - (CLASSIFICAÇÃO-05) 

06 PARLEDRGBW; 

02 TRIPÉS PARA ILUMINAÇÃO; 

01 MÁQUINA DE FUMAÇA 
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7.  60 Horas  SONORIZAÇÃO PORTE PEQUENO PARA 

EVENTOS / HORAS  

 

- 01MESA DE 4 CANAIS DE ENTRADA E 2 SAÍDAS 

ESTÉREO, EQUALIZAÇÃO DE GRAVE, MÉDIO E 

AGUDO, GANHO DE ENTRADA E EFEITO PARA VOZ; 

- 01 NOTEBOOK COM 3 ENTRADAS DE USB E SAÍDA 

DE ÁUDIO P2; 

- 02 MICROFONES SEM FIO UHF; 

- 02 CAIXAS ATIVAS DE 500WRMS CADA; 

- 02 TRIPE PARA CAIXAS DE SOM; 

CABOSNECESSÁRIOS PARA O BOM 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA (EXTENSÃO DE 

ENERGIA, CABOS DE CAIXAS ETC).  

VALOR CALCULADO POR HORA SENDO NO 

MÍNIMO 2 HORAS. 

8.  10 Diárias  CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

LOCUTOR/ANIMADOR, PARA TRABALHAR NOS 

EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ  

 

 O profissional deverá ser devidamente qualificado 

para executar o serviço e comprovar experiência em 

animação de eventos e comunicação com público; Nos 

preços informados, deverão estar inclusos todos os 

encargos sociais e trabalhistas, salários, horas-extras, 

alimentação, alojamento, impostos, transportes, EPIs, 

seguros e demais custos/gastos necessários para a 

realização dos serviços contratados.  

 

9.  10 Pacote 04 

Diárias  

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

LOCUTOR/ANIMADOR, PARA TRABALHAR NOS 

EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ  

 

 O profissional deverá ser devidamente qualificado 

para executar o serviço e comprovar experiência em 

animação de eventos e comunicação com público; Nos 

preços informados, deverão estar inclusos todos os 

encargos sociais e trabalhistas, salários, horas-extras, 

alimentação, alojamento, impostos, transportes, EPIs, 

seguros e demais custos/gastos necessários para a 

realização dos serviços contratados.  

10.  10 Diárias PAINEL DE LED P6 (TELÃO) COMPLETO, 

FORMATO 4MX3M. ESTRUTURA EMQ 30 

ALUMINIIO,SENDO:02 SLIVES, 02 BASES, 02 PAUS 

DE CARGAS, 03 TORRES 4M, 04 PINOS SEMI EIXOS 

E CINTAS PARA FIXAÇÃO AO SOLO,02 TALHAS DE 
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01 TONELADA PARA 

ELEVAÇÃO. 

11.  10 Pacotes 04 

diárias 

PAINEL DE LED P6 (TELÃO) COMPLETO, 

FORMATO 4MX3M. ESTRUTURA EMQ 30 

ALUMINIIO,SENDO:02 SLIVES, 02 BASES, 02 PAUS 

DE CARGAS, 03 TORRES 4M, 04 PINOS SEMI EIXOS 

E CINTAS PARA FIXAÇÃO AO SOLO,02 TALHAS DE 

01 TONELADA PARA 

ELEVAÇÃO. 

12.  400 ML LOCAÇÃO DE BOX TRUSS EM Q30 E Q50 

LOCAÇÃO POR METRO LINEAR DE BOX TRUSS EM 

Q30 E Q50 ALUMÍNIO PARA BACKDROP OU 

PÓRTICO (PORTAL), PEÇAS DE 50CM, 1M, 2M, 3M 

E 4M, INCLUINDO BASE, CUBO E PARAFUSOS. 

FIXADA AO SOLO COM HASTE, ART E LAUDO 

TÉCNICO EM CONFORMIDADE COM O CORPO DE 

BOMBEIRO.  

13.  10 Diárias TELÃO, TELA MAPA EM PVC SINTÉTICO MATERIAL 

ESPECIFICO SEMIFOSCO DE 4M X 3M COM ILHÓS 

NAS BORDAS; ESTRUTURA EMQ 30 

ALUMINIO,SENDO:04CUBOS5FASE,02 

SLIVE, 02 BASE, 02 PAU DE CARGA, 04 TORRE 3M, 

02 TORRE 4M; 01 HASTE EM TRELIÇA DE 

06 METROS FIXADA NA Q30 COM SUPORTE PARA O 

PROJETOR(PROJETOR AEREO), CABOS DE AÇO 

PARA SUSPENSÃO DA HASTE, 04 PINOS SEMI 

EIXOS PARA FIXAÇÃO AO SOLO, CINTAS TIRANTES 

COM CATRACAS DE 10 METROS PARA 

ESTABILIZAÇÃO, 02 TALHAS DE 01 TONELADAS

 CADA PARA 

ELEVAÇÃO.PROJETOR DE 2.500ANSISLUMENS.  

14.  500 Diárias FECHAMENTO DE LATA : PLACA 2 METROS 

LARGURA POR 2,20 METROS DE ALTURA COM 

TRAVAMENTO E PORTÃO CONFORME A 

NECESSIDADE.     DEVERÁ APRESENTAR 

LAUDO E ART DURANTE A VISTORIA 

PELOCBMMG. 

15.  500 Diárias GRADE DE CONTENÇÃO (GRADIL), ESTRUTURA 

METALICA EM ALUMINIO OU GALVANIZADA (NÃO 

PINTADA), QUADRO COM OS 04 LADOS 

AREDONDADOS (NORMA DO CORPO DE 

BOMBEIROS) NAS MEDIDAS DE 2M LARGURA X 

1,20M DE ALTURA, EM ESTRUTURA TUBULAR DE 1” 

1/4 COM ESPESSURA DE 2MM (CHAPA 14), 

FECHAMENTO DO QUADRO EM TUBO MACIÇO DE 

3/8 COM ESPAÇAMENTO DE 15CM NO MÁXIMO E PÉ 

FIXO (NÃO GIRATÓRIO) EM ESTRUTURA TUBULAR 

DE 1” 

1/4 COM ESPESSURA DE 2MM (CHAPA 14). 
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16.  50 Diárias STAND 4X4 EM OCTARNOM E PISO, STAND 

MONTADO SOBRE PISO EM TABLADO DE MADEIRA, 

REVESTIDO EM CARPETE DE FORRAÇÃO NA COR 

GRAFITE; ESTRUTURA EM OCTANORM OU SIMILAR 

(PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO), PAREDES, 

PORTA E TETO EM TS DUPLA FACE, COM 2,20M DE 

ALTURA, PORTA COM CHAVE. ILUMINAÇÃO: 02 

(DUAS) LÂMPADAS 40W FLUORESCENTES, 

01(UMA) TOMADA DE ENERGIA. 

17.  5 Diárias GRUPO GERADOR DE 180 KWA: INSTALADO E 

MONITORADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL, COM 

COMBUSTÍVEL FORNECIDO PELA LICITANTE, NAS 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE SEGUEM: 

180 KVA. DESCRIÇÃO: GRUPO GERADOR 

COMPREENDENDO: MOTOR A DIESEL, ALTERNADO, 

PAINEL DE CONTROLE E CONTAINER DE 

ISOLAMENTO ACÚSTICO: POTÊNCIA APARENTE DE 

180 KVA EM REGIME CONTÍNUO, DENTRO DOS 

PADRÕES TÉCNICOS. MOTOR DIESEL COM PELOS 

MENOS 1800 RPM. REGULADOR AUTOMÁTICO DE 

TENSÃO E FREQUÊNCIA; CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO 

DE FORÇA TRIFÁSICA NAS TENSÕES NOMINAIS DE 

110 V –60 HZ , 220 V –60 HZ , 380V –60 HZ, 440V 

–60 HZ. PAINEL DE CONTROLE COM FÁCIL 

VISUALIZAÇÃO DOS  COMANDOS 

(VOLTÍMETRO,  AMPERÍMETRO, 

FREQUENCÍMETRO,   TERMÔMETRO, 

CONTADOR DE HORAS E ETC...), PARA OS 

MOMENTOS DE CHECAGEM PELA PRODUÇÃO

 E/OU FISCALIZAÇÃO. 

BLINDAGEM E NÍVEL DE RUÍDO DE ATÉ 50 

DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4 METROS. 

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: CADA GRUPO GERADOR 

DEVERÁ INCLUIR 40 METROS DE CABOS 

ANTICHAMAS, PARA CADA “FASE” E PARA 

“NEUTRO” NA BITOLA MÍNIMA DE 95 MM² COM 

TERMINAIS COMPATÍVEIS NAS PONTAS. CAIXA 

INTERMEDIÁRIA PARA ACOPLAMENTO AOS 

EQUIPAMENTOS A SEREM ENERGIZADOS, COM 

BARRAMENTOS PARA CONEXÕES E TAMPA 

PROTETORA; CARGAS UTILIZADAS; EXTINTOR DE 

INCÊNDIO E DEMAIS MATERIAIS DE SEGURANÇA 

EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. INCLUSO:ART, 

 ATESTADO DE ABRANGÊNCIA, 

TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, 

DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA(LOGÍSTICA), 

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE 

NECESSÁRIO. 

DIÁRIA CORRESPONDE A 12 HORAS DE EVENTO. 
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18.  5 Diárias GRUPO GERADOR DE 12 KWA: INSTALADO E 

MONITORADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL, COM 

COMBUSTÍVEL FORNECIDO PELA LICITANTE, NAS 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE SEGUEM: 12 KVA. 

DESCRIÇÃO: GRUPO GERADOR COMPREENDENDO: 

MOTOR A DIESEL, ALTERNADO, PAINEL DE 

CONTROLE E CONTAINER DE ISOLAMENTO 

ACÚSTICO: POTÊNCIA APARENTE DE 12 KVA EM 

REGIME CONTÍNUO, DENTRO DOS PADRÕES 

TÉCNICOS. MOTOR DIESEL COM PELOS MENOS 

1800 RPM. REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO 

E FREQUÊNCIA; CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO DE 

FORÇA BIFASICA NAS TENSÕES NOMINAIS DE 110 

V–60 HZ , 220 V –60HZ. PAINEL DE CONTROLE 

COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS COMANDOS 

(VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, 

FREQUENCÍMETRO,   TERMÔMETRO, 

CONTADOR DE HORAS E ETC...), PARA OS 

MOMENTOS DE CHECAGEM PELA PRODUÇÃO

 E/OU FISCALIZAÇÃO. 

BLINDAGEM E NÍVEL DE RUÍDO DE ATÉ 50 

DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 4 METROS. 

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: CADA GRUPO GERADOR 

DEVERÁ INCLUIR 40 METROS DE CABOS 

ANTICHAMAS, PARA CADA “FASE” E PARA 

“NEUTRO” NA BITOLA MÍNIMA DE 16MM² COM 

TERMINAIS COMPATÍVEIS NAS PONTAS. CAIXA 

INTERMEDIÁRIA PARA ACOPLAMENTO AOS 

EQUIPAMENTOS A SEREM ENERGIZADOS, COM 

BARRAMENTOS PARA CONEXÕES E TAMPA 

PROTETORA; CARGAS UTILIZADAS; EXTINTOR DE 

INCÊNDIO E DEMAIS MATERIAIS DE SEGURANÇA 

EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. INCLUSO:ART, 

 ATESTADO DE ABRANGÊNCIA, 

TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, 

DESMONTAGEM, MÃO-DE-OBRA(LOGÍSTICA), 

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE 

NECESSÁRIO. 

DIÁRIA CORRESPONDE A 12 HORAS DE EVENTO. 

19.  30 Diárias  Locação de tendas medindo 3m x 3m, incluindo 

montagem, desmontagem e fornecimento de todo 

material necessário para a instalação da cobertura 

da tenda em formato piramidal, em estrutura 

metálica, lona antichamas. Com opção de 

fechamento de lona nas laterais e fundo e balcão 

frontal e nos dois lados. Valor da diária. DEVERÁ 

APRESENTAR CÓPIA DO CERTIFICADO DE 

INFLAMABILIDADE DA LONA E ART DURANTE A 

VISTORIA PELO CBMMG. 
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20.  100 Pacote 03 

diárias  

Locação de tendas medindo 3m x 3m incluindo 

montagem, desmontagem e fornecimento de todo 

material necessário para a instalação da cobertura 

da tenda em formato piramidal, em estrutura 

metálica, lona antichamas. Com opção de 

fechamento de lona nas laterais e fundo e balcão 

frontal e nos dois lados. Valor para eventos de 3 

(três) dias. DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA DO 

CERTIFICADO DE 

INFLAMABILIDADE DA LONA E ART DURANTE A 

VISTORIA PELO CBMMG. 

21.  100 Pacote 06 

diárias   

Locação de tendas medindo 3m x 3m incluindo 

montagem, desmontagem e fornecimento de todo 

material necessário para a instalação da cobertura 

da tenda em formato piramidal, em estrutura 

metálica, lona antichamas. Com opção de 

fechamento de lona nas laterais e fundo e balcão 

frontal e nos dois lados.  Valor para eventos de 06 

(seis) dias. DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA DO 

CERTIFICADO DE 

INFLAMABILIDADE DA LONA E ART DURANTE A 

VISTORIA PELO CBMMG. 

22.  20 Diárias  Locação de tendas medindo 4m x 4m, incluindo 

montagem, desmontagem e fornecimento de todo 

material necessário para a instalação da cobertura 

da tenda em formato piramidal, em estrutura 

metálica, lona antichamas. Com opção de 

fechamento de lona nas laterais e fundo e balcão 

frontal e nos dois lados. Valor para eventos de 3 

(três) dias. DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA DO 

CERTIFICADO DE 

INFLAMABILIDADE DA LONA E ART DURANTE A 

VISTORIA PELO CBMMG. 

23.  30 Pacote 03 

diárias 

Locação de tendas medindo 4m x 4m, incluindo 

montagem, desmontagem e fornecimento de todo 

material necessário para a instalação da cobertura 

da tenda em formato piramidal, em estrutura 

metálica, lona antichamas. Com opção de 

fechamento de lona nas laterais e fundo e balcão 

frontal e nos dois lados. Valor para eventos de 3 

(três) dias. DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA DO 

CERTIFICADO DE 

INFLAMABILIDADE DA LONA E ART DURANTE A 

VISTORIA PELO CBMMG. 

24.  20 Diárias Locação de tendas medindo 5m x 5m, incluindo 

montagem, desmontagem e fornecimento de todo 

material necessário para a instalação da cobertura 

da tenda em formato piramidal, em estrutura 

metálica, lona antichamas. Com opção de 

fechamento de lona nas laterais e fundo e balcão 

frontal e nos dois lados. Valor para eventos de 3 
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(três) dias. DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA DO 

CERTIFICADO DE 

INFLAMABILIDADE DA LONA E ART DURANTE A 

VISTORIA PELO CBMMG. 

25.  20 Pacote 03 

diárias 

Locação de tendas medindo 5m x 5m, incluindo 

montagem, desmontagem e fornecimento de todo 

material necessário para a instalação da cobertura 

da tenda em formato piramidal, em estrutura 

metálica, lona antichamas. Com opção de 

fechamento de lona nas laterais e fundo e balcão 

frontal e nos dois lados. Valor para eventos de 3 

(três) dias. DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA DO 

CERTIFICADO DE 

INFLAMABILIDADE DA LONA E ART DURANTE A 

VISTORIA PELO CBMMG. 

26.  10 Diárias  Locação de tendas, medindo 6m x 6m, incluindo 

montagem, desmontagem e fornecimento de todo 

material necessário para a instalação da cobertura 

da tenda em formato piramidal, em estrutura 

metálica, lona antichamas. Com opção de 

fechamento de lona nas laterais e fundo e balcão 

frontal e nos dois lados. Valor para eventos de 3 

(três) dias. DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA DO 

CERTIFICADO DE 

INFLAMABILIDADE DA LONA E ART DURANTE A 

VISTORIA PELO CBMMG. 

27.  10 Pacote 03 dias  Locação de tendas medindo 6m x 6m, incluindo 

montagem, desmontagem e fornecimento de todo 

material necessário para a instalação da cobertura 

da tenda em formato piramidal, em estrutura 

metálica, lona antichamas. Com opção de 

fechamento de lona nas laterais e fundo e balcão 

frontal e nos dois lados. Valor para eventos de 3 

(três) dias. DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA DO 

CERTIFICADO DE 

INFLAMABILIDADE DA LONA E ART DURANTE A 

VISTORIA PELO CBMMG. 

28.  20 Diárias Locação de tendas medindo 10m x 10m, incluindo 

montagem, desmontagem e fornecimento de todo 

material necessário para a instalação da cobertura 

da tenda em formato piramidal, em estrutura 

metálica, lona antichamas. Com opção de 

fechamento de lona nas laterais e fundo. Valor da 

diária. DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA DO 

CERTIFICADO DE 

INFLAMABILIDADE DA LONA E ART DURANTE A 

VISTORIA PELO CBMMG. 

29.  20 Pacote 03 

diárias  

Locação de tendas medindo 10 m x 10 m, 

incluindo montagem, desmontagem e fornecimento 

de todo material necessário para a instalação da 

cobertura da tenda em formato piramidal, em 
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estrutura metálica, lona antichamas. Com opção de 

fechamento nas laterais e fundo. Valor para eventos 

de 3 (três) dias. DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA DO 

CERTIFICADO DE 

INFLAMABILIDADE DA LONA E ART DURANTE A 

VISTORIA PELO CBMMG. 

30.  20 Pacote 06 

diárias 

Locação de tendas medindo 10 m x 10 m, 

incluindo montagem, desmontagem e fornecimento 

de todo material necessário para a instalação da 

cobertura da tenda em formato piramidal, em 

estrutura metálica, lona antichamas. Com opção de 

fechamento de lona nas laterais e fundo. Valor para 

eventos de 6 (seis) dias. DEVERÁ APRESENTAR 

CÓPIA DO CERTIFICADO DE 

INFLAMABILIDADE DA LONA E ART DURANTE A 

VISTORIA PELO CBMMG. 

31.  05 Diárias  Locação de tenda medindo 6m x 22m. Altura 

lateral - mínimo 5 m. Altura central, mínimo 6 

m.Incluindo montagem, desmontagem e 

fornecimento de todo material necessário para a 

instalação da cobertura da tenda em formato 

piramidal, em estrutura metálica, lona antichamas. 

Com opção de fechamento de lona nas laterais e 

fundo. Valor da diária. DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA 

DO CERTIFICADO DE 

INFLAMABILIDADE DA LONA E ART DURANTE A 

VISTORIA PELO CBMMG. 

32.  05 Pacote 03 

diárias  

Locação de tenda medindo 6m x 22m. Altura 

lateral - mínimo 5 m. Altura central, mínimo 6 

m. Incluindo montagem, desmontagem e 

fornecimento de todo material necessário para a 

instalação da cobertura da tenda em formato 

piramidal, em estrutura metálica, lona antichamas. 

Com opção de fechamento de lona nas laterais e 

fundo. Valor para eventos de 3 dias. DEVERÁ 

APRESENTAR CÓPIA DO CERTIFICADO DE 

INFLAMABILIDADE DA LONA E ART DURANTE A 

VISTORIA PELO CBMMG. 

33.  05 Pacote 06 

diárias 

Locação de tenda medindo 6m x 22m. Altura 

lateral - mínimo 5 m. Altura central, mínimo 6 

m. Incluindo montagem, desmontagem e 

fornecimento de todo material necessário para a 

instalação da cobertura da tenda em formato 

piramidal, em estrutura metálica, lona antichamas. 

Com opção de fechamento de lona nas laterais e 

fundo. Valor para eventos de 6 dias. DEVERÁ 

APRESENTAR CÓPIA DO CERTIFICADO DE 

INFLAMABILIDADE DA LONA E ART DURANTE A 

VISTORIA PELO CBMMG. 
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34.  100 Diárias  Locação de banheiros químicos, portáteis e individuais 

com identificação de masculino e feminino, (inclusos 

custos de deslocamento para montagem e 

desmontagem), incluso manutenção (higienização) e 

transporte dos mesmos após termino do evento. Valor 

diário. 

35.  40 Pacote 03 

diárias  

Locação de banheiros químicos, portáteis e individuais 

com identificação de masculino e feminino, (inclusos 

custos de deslocamento para montagem e 

desmontagem), incluso manutenção (higienização 

diária) e transporte dos mesmos após termino do 

evento. Valor para eventos de 3 dias. 

36.  40 Pacote 06 

diárias  

Locação de banheiros químicos, portáteis e individuais 

com identificação de masculino e feminino, (inclusos 

custos de deslocamento para montagem e 

desmontagem), incluso manutenção (higienização 

diária) e transporte dos mesmos após termino do 

evento. Valor para eventos de 6 dias.  

37.  20 Diária  Locação de banheiros químicos padrão PNE, portáteis 

e individuais, (inclusos custos de deslocamento para 

montagem e desmontagem), incluso manutenção 

(higienização) e transporte dos mesmos após termino 

do evento. Valor diário. 

38.  20 Pacote 03 

diárias  

Locação de banheiros químicos padrão PNE, portáteis 

e individuais, (inclusos custos de deslocamento para 

montagem e desmontagem), incluso manutenção 

(higienização) e transporte dos mesmos após termino 

do evento. Valor para 3 diárias 

39.  20 Pacote 06 

diárias  

Locação de banheiros químicos padrão PNE, portáteis 

e individuais, (inclusos custos de deslocamento para 

montagem e desmontagem), incluso manutenção 

(higienização) e transporte dos mesmos após termino 

do evento. Valor para 6 diárias. 

40.  5 Diárias PALCO COM COBERTURA - Tamanho 5 x 5 m. 

Palco com piso montado com plataformas telescópicas 

em alumínio estrutural, altura regulável de 10 

centímetros a 1,5 metros. Estrutura de cobertura em 

uma água montada com torres em alumínio Q15, 

escada lateral, fechamento com lona e malhas pretas, 

laterais e fundo. PROVIDENCIAR A EMISSÃO E 

QUITAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA – ART CREA COM LAUDO; PROVIDENCIAR A 

ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

E LAUDO TÉCNICO ORIGINAIS DA  ESTRUTURA 

(PALCO),  SENDO QUE ESTAS 

DOCUMENTAÇÕES DEVEM SER EMITIDAS POR 

ENGENHEIRO MECÂNICO / CIVIL (OU OUTRO 

ENGENHEIRO COM ATRIBUIÇÃO NA ÁREA DE 

MECÂNICA). 
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41.  5 Pacote 04 

diárias  

PALCO COM COBERTURA - Tamanho 5 x 5 m. 

Palco com piso montado com plataformas telescópicas 

em alumínio estrutural, altura regulável de 10 

centímetros a 1,5 metros. Estrutura de cobertura em 

uma água montada com torres em alumínio Q15, 

escada lateral, fechamento com lona e malhas pretas, 

laterais e fundo. PROVIDENCIAR A EMISSÃO E 

QUITAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA – ART CREA COM LAUDO; PROVIDENCIAR A 

ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

E LAUDO TÉCNICO ORIGINAIS DA  ESTRUTURA 

(PALCO),  SENDO QUE ESTAS 

DOCUMENTAÇÕES DEVEM SER EMITIDAS POR 

ENGENHEIRO MECÂNICO / CIVIL (OU OUTRO 

ENGENHEIRO COM ATRIBUIÇÃO NA ÁREA DE 

MECÂNICA). 

42.  5 Diárias  SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 10 X 8m, 

Descrição: Prestação de serviços em locação com 

montagem e desmontagem, de palco nas dimensões 

de 10 metros de frente x 08 metros de 

profundidade, com cobertura em Box truss, de duro 

alumínio forma de duas águas, piso do palco em 

estrutura metálica com compensado de 20 mm na 

cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. e no 

máximo até 2,00m. Todo o palco com fechamento 

de lona branca e cortinado preto. 02 escadas de 

acesso seguras, sendo uma na lateral e outra na 

parte de trás do palco, contendo 04 corrimões e 

guarda-corpos de acordo com as normas do Corpo 

de Bombeiros de Minas Gerais. PROVIDENCIAR A 

EMISSÃO E QUITAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART CREA COM 

LAUDO; PROVIDENCIAR A ART – ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA E LAUDO TÉCNICO 

ORIGINAIS DA  ESTRUTURA (PALCO),  SENDO 

QUE ESTAS DOCUMENTAÇÕES DEVEM SER 

EMITIDAS POR ENGENHEIRO MECÂNICO / CIVIL 

(OU OUTRO ENGENHEIRO COM ATRIBUIÇÃO NA 

ÁREA DE MECÂNICA). 

43.  5 Pacote 06 

diárias  

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 10 X 8m, 

Descrição: Prestação de serviços em locação com 

montagem e desmontagem, de palco nas dimensões 

de 10 metros de frente x 08 metros de 

profundidade, com cobertura em Box truss, de duro 

alumínio forma de duas águas, piso do palco em 

estrutura metálica com compensado de 20 mm na 

cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. e no 

máximo até 2,00m. Todo o palco com fechamento 

de lona branca e cortinado preto. 02 escadas de 

acesso seguras, sendo uma na lateral e outra na 

parte de trás do palco, contendo 04 corrimões e 
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guarda-corpos de acordo com as normas do Corpo 

de Bombeiros de Minas Gerais. PROVIDENCIAR A 

EMISSÃO E QUITAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART CREA COM 

LAUDO; PROVIDENCIAR A ART – ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA E LAUDO TÉCNICO 

ORIGINAIS DA ESTRUTURA (PALCO),  SENDO 

QUE ESTAS DOCUMENTAÇÕES DEVEM SER 

EMITIDAS POR ENGENHEIRO MECÂNICO / CIVIL 

(OU OUTRO ENGENHEIRO COM ATRIBUIÇÃO NA 

ÁREA DE MECÂNICA). 

44.  5 Diárias SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 8 X 6m, 

Descrição: Prestação de serviços em locação com 

montagem e desmontagem, de palco nas dimensões 

de 08 metros de frente x 06 metros de 

profundidade, com cobertura em Box truss, de duro 

alumínio forma de duas águas, piso do palco em 

estrutura metálica com compensado de 20 mm na 

cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. e no 

máximo até 2,00m. Todo o palco com fechamento 

de lona branca e cortinado preto. 02 escadas de 

acesso seguras, sendo uma na lateral e outra na 

parte de trás do palco, contendo 04 corrimões e 

guarda-corpos de acordo com as normas do Corpo 

de Bombeiros de Minas Gerais. PROVIDENCIAR A 

EMISSÃO E QUITAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART CREA COM 

LAUDO; PROVIDENCIAR A ART – ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA E LAUDO TÉCNICO 

ORIGINAIS DA ESTRUTURA (PALCO),  SENDO 

QUE ESTAS DOCUMENTAÇÕES DEVEM SER 

EMITIDAS POR ENGENHEIRO MECÂNICO / CIVIL 

(OU OUTRO ENGENHEIRO COM ATRIBUIÇÃO 

NA ÁREA DE MECÂNICA). 

45.  5 Pacote 06 

diárias 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 8 X 6m, 

Descrição: Prestação de serviços em locação com 

montagem e desmontagem, de palco nas dimensões 

de 08 metros de frente x 06 metros de 

profundidade, com cobertura em Box truss, de duro 

alumínio forma de duas águas, piso do palco em 

estrutura metálica com compensado de 20 mm na 

cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20m. e no 

máximo até 2,00m. Todo o palco com fechamento 

de lona branca e cortinado preto. 02 escadas de 

acesso seguras, sendo uma na lateral e outra na 

parte de trás do palco, contendo 04 corrimões e 

guarda-corpos de acordo com as normas do Corpo 

de Bombeiros de Minas Gerais. PROVIDENCIAR A 

EMISSÃO E QUITAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART CREA COM 

LAUDO; PROVIDENCIAR A ART – ANOTAÇÃO DE 
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RESPONSABILIDADE TÉCNICA E LAUDO TÉCNICO 

ORIGINAIS DA ESTRUTURA (PALCO),  SENDO 

QUE ESTAS DOCUMENTAÇÕES DEVEM SER 

EMITIDAS POR ENGENHEIRO MECÂNICO / CIVIL 

(OU OUTRO ENGENHEIRO COM ATRIBUIÇÃO 

NA ÁREA DE MECÂNICA). 

46.  5 Diárias PALCO EM 02 ÁGUAS 06 X 04 E CAMARIM. TETO 

EM Q50 ALUMÍNIO, SENDO 06M DE FRENTE X 04M 

DE LATERAL, COBERTURA DO TETO E LATERAIS EM 

LONA BRANCA ANTICHAMA E FUNDO COM TELA 

ORTOFÔNICAS PRETA, TORRES DO PALCO EM Q30 

ALUMÍNIO, COM 8M DE ALTURA E BASE, TORRES 

PARA P.A EM Q30 ALUMÍNIO, COM 2MX8M DE 

ALTURA E BASE (FORMATO DE GOL); PISO DO 

PALCO COM 6M DE FRENTE X 4M LATERAL, 

SENDO: ESTRUTURA METÁLICA, PARAFUSADO OU 

PINADO, PÉS A CADA 4M COM REGULAGENS DE 

ALTURA, E TAMBÉM COM AJUSTE FINO DE ALTURA 

COM BARRA ROSCADA 1” ACOPLADA A SAPATA DE 

15CM X 15CM, PÉS TRAVADOS COM MÃO FRANCESA 

NOS 04 (QUATRO) LADOS, PISO COBERTO POR 

MÓDULOS DE PLACAS EM ESTRUTURA METÁLICA, 

SENDO CADA MÓDULO (PLACA) 2M X 1,5M COM 

REFORÇO A CADA 50CM, PARA RECEBER A CHAPA 

EM MADEIRA DE COMPENSADO NAVAL DE 18MM, 

ALTURA MÍNIMA DO PISO 

É DE 1,5M EM RELAÇÃO AO SOLO, GUARDA 

CORPO EM MATERIAL METÁLICO NA ALTURA 

MÍNIMA DE 1,2200M E ESPAÇAMENTO ENTRE AS 

GRADES DE 15CM NO MÁXIMO, PISOS COM 

FECHAMENTO EM LONA OU MALHA PRETA, ESCADA 

TODA EM ESTRUTURA METÁLICA, COM 1,40M DE 

LARGURA NO MÍNIMO, PARA ACESSO DE PESSOAS, 

GU30ARDA CORPO DA ESCADA COM ESPAÇAMENTO 

ENTRE AS GRADES DE 15CM NO MÁXIMO E 

CORRIMÕES LIVRES; CAMARIM70 04M X 04M 

COBERTO E FECHADO NAS LATERAIS E PORTA 

SENTIDO A ESCADA DO PALCO.TALHAS, CINTAS E 

PINOS CORRESPONDENTE A ESTRUTURA, PALCO 

FIXADO AO SOLO, ATERRADO. DEVERÁ 

APRESENTAR CÓPIA DO CERTIFICADO DE 

INFLAMABILIDADE DA LONA E ART DURANTE A 

VISTORIA PELO CBMMG. 

PROVIDENCIAR A EMISSÃO E QUITAÇÃO DE 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART 

CREA COM LAUDO; PROVIDENCIAR A ART – 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E 

LAUDO TÉCNICO ORIGINAIS DA 

ESTRUTURA (PALCO),  SENDO  QUE ESTAS 

DOCUMENTAÇÕES DEVEM SER EMITIDAS POR 

ENGENHEIRO MECÂNICO / CIVIL (OU OUTRO 
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ENGENHEIRO COM ATRIBUIÇÃO NA ÁREA DE 

MECÂNICA).  

47.  5 Diárias PALCO EM 02 ÁGUAS 08 X 06, CAMARIM E 

HOUSE MIX. TETO EM Q50 ALUMÍNIO, SENDO 

08400M DE FRENTE X 06M DE LATERAL, 

COBERTURA DO TETO E LATERAIS EM LONA 

BRANCA ANTICHAMA E FUNDO COM TELA 

ORTOFÔNICAS PRETA, TORRES DO PALCO EM Q30 

ALUMÍNIO, COM 8M DE ALTURA E BASE, TORRES 

PARA P.A EM Q30 ALUMÍNIO, COM 2MX8M DE 

ALTURA E BASE (FORMATO DE GOL); PISO DO 

PALCO COM 8M DE FRENTE X 6M LATERAL E HOUSE 

MIX DO PALCO 4M DE FRENTE E 6M DE LATERAL, 

NA MESMA ALTURA DO PISO DO PALCO, AMBOS 

JUNTOS E EM MESMO NÍVEL, SENDO: ESTRUTURA 

METÁLICA, PARAFUSADO 4.466,67 24/46 OU 

PINADO, PÉS A CADA 4M COM REGULAGENS DE 

ALTURA, E TAMBÉM COM AJUSTE FINO DE ALTURA 

COM BARRA ROSCADA 1” ACOPLADA A SAPATA DE 

15CM X 15CM, PÉS TRAVADOS COM MÃO 

FRANCESA NOS 04 (QUATRO) LADOS, PISO 

COBERTO POR MÓDULOS DE PLACAS EM 

ESTRUTURA METÁLICA, SENDO CADA MÓDULO 

(PLACA) 2M X 1,5M COM REFORÇO A CADA 50CM, 

PARA RECEBER A CHAPA DO MÓDULO EM MADEIRA 

COMPENSADO NAVAL DE 18MM, ALTURA MÍNIMA 

DO PISO É DE 1,5M EM RELAÇÃO AO SOLO, 

GUARDA CORPO EM MATERIAL METÁLICO NA 

ALTURA MÍNIMA DE 1,20M E ESPAÇAMENTO ENTRE 

AS GRADES DE 15CM NO MÁXIMO, PISOS COM 

FECHAMENTO EM LONA OU MALHA PRETA, ESCADA 

TODA EM ESTRUTURA METÁLICA, COM 1,40M DE 

LARGURA NO MÍNIMO, PARA ACESSO DE PESSOAS, 

GUARDA CORPO DA ESCADA COM ESPAÇAMENTO 

ENTRE AS GRADES DE 15CM NO MÁXIMO E 

CORRIMÕES LIVRES; CAMARIM 04M X 04M 

COBERTO E FECHADO NAS LATERAIS E PORTA 

SENTIDO A ESCADA DO PALCO; (HOUSE DE MIX 

P.A) MEDIDAS DE 04M FRENTE X 03 LADO X 3M 

ALTURA EM P30 ALUMÍNIO,

 COBERTURA E FECHAMENTOS 

LATERAIS EM LONA BRANCA ANTICHAMA. TALHAS, 

CINTAS E PINOS CORRESPONDENTES A 

ESTRUTURA; PALCO FIXADO AO SOLO, ATERRADO. 

DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA DO CERTIFICADO DE 

INFLAMABILIDADE DA LONA E ART DURANTE A 

VISTORIA PELO CBMMG. 

PROVIDENCIAR A EMISSÃO E QUITAÇÃO DE 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART 

CREA COM LAUDO; PROVIDENCIAR A ART – 
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ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E 

LAUDO TÉCNICO ORIGINAIS DA 

ESTRUTURA (PALCO),  SENDO  QUE ESTAS 

DOCUMENTAÇÕES DEVEM SER EMITIDAS POR 

ENGENHEIRO MECÂNICO / CIVIL (OU OUTRO 

ENGENHEIRO COM ATRIBUIÇÃO 

NA ÁREA DE MECÂNICA). 

48.  5 Diárias PALCO EM 02 ÁGUAS 12 X 09, CAMARIM E 

HOUSE MIX TETO EM Q50 ALUMÍNIO, SENDO 12M 

DE FRENTE X 09M DE LATERAL, COBERTURA DO 

TETO EM LONA BRANCA ANTICHAMA E LATERAL E 

FUNDO COM TELAS ORTOFÔNICAS PRETA, TORRES 

DO PALCO EM Q30 ALUMÍNIO, COM 8M DE ALTURA E 

BASE, TORRES PARA P.A EM Q30 ALUMÍNIO, COM 

2MX8M DE ALTURA E BASE (FORMATO DE GOL); 

PISO DO PALCO COM 12M DE FRENTE X 9M LATERAL, 

HOUSE MIX DO PALCO NAS MEDIDAS DE 4M DE 

FRENTE E 9M DE LATERAL, HOUSE MIX DO PALCO 

NA MESMA ALTURA DO PISO DO PALCO, AMBOS 

JUNTOS E EM  MESMO NÍVEL, COM 

COBERTURA DO TETO E FUNDO EM LONA 

BRANCA ANTICHAMA, SENDO OS PISOS EM 

ESTRUTURA METÁLICA, PARAFUSADO OU PINADO, 

PÉS A CADA 4M COM REGULAGENS DE ALTURA, E 

TAMBÉM COM AJUSTE FINO DE ALTURA COM 

BARRA ROSCADA 1” ACOPLADA A SAPATA DE 15CM 

X 15CM, PÉS TRAVADOS 6.116,67 25/46 COM MÃO 

FRANCESA NOS 04 (QUATRO) LADOS, PISO 

COBERTO POR MÓDULOS DE PLACAS EM 

ESTRUTURA METÁLICA, SENDO CADA MÓDULO 

(PLACA) 2M X 1,5M COM REFORÇO A CADA 50CM, 

PARA RECEBER A CHAPA DO MÓDULO EM MADEIRA 

COMPENSADO NAVAL DE 18MM, ALTURA MÍNIMA 

DO PISO DE 1,5M EM RELAÇÃO AO SOLO, GUARDA 

CORPO EM MATERIAL METÁLICO NA ALTURA 

MÍNIMA DE 1,20M E ESPAÇAMENTO ENTRE AS 

GRADES DE 15CM NO MÁXIMO, PISOS COM 

FECHAMENTO EM LONA OU MALHA PRETA, ESCADA 

TODA EM ESTRUTURA METÁLICA, COM 1,40M DE 

LARGURA NO MÍNIMO, PARA ACESSO DE PESSOAS, 

GUARDA CORPO DA ESCADA COM ESPAÇAMENTO 

ENTRE AS GRADES DE 15CM NO MÁXIMO E 

CORRIMÕES LIVRES; 02 CAMARINS 04M X 04M 

COBERTOS E FECHADOS NAS LATERAIS E PORTAS 

SENTIDO A ESCADA DO PALCO; (HOUSE DE MIX 

P.A) MEDIDAS DE 04M FRENTE X 03M LADO X 3M 

ALTURA EM Q30 ALUMÍNIO, COBERTURA E 

FECHAMENTOS LATERAIS EM LONA BRANCA 

ANTICHAMA.TALHAS, CINTAS E PINOS 

CORRESPONDENTE A ESTRUTURA; PALCO FIXADO 

AO SOLO, ATERRADO. DEVERÁ APRESENTAR 



Prefeitura Municipal de Carandaí 
“União e Compromisso com o Povo” 

ADM 2021 - 2024 

 

Prefeitura Municipal de Carandaí 
Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro. Carandaí-MG 

www.carandai.mg.gov.br Página 44 
 

CÓPIA DO CERTIFICADO DE INFLAMABILIDADE DA 

LONA E ART DURANTE A VISTORIA PELO CBMMG. 

PROVIDENCIAR A EMISSÃO E QUITAÇÃO DE 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART 

CREA COM LAUDO; PROVIDENCIAR A ART – 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E 

LAUDO TÉCNICO ORIGINAIS DA 

ESTRUTURA (PALCO),  SENDO  QUE ESTAS 

DOCUMENTAÇÕES DEVEM SER EMITIDAS POR 

ENGENHEIRO MECÂNICO / CIVIL (OU OUTRO 

ENGENHEIRO COM ATRIBUIÇÃO NA ÁREA DE 

MECÂNICA. 

49.  5 Diárias Locação de House Mix incluindo montagem, 

desmontagem e fornecimento de todo material 

necessário para a sua instalação, em estrutura de 

alumínio Q-30, medindo 2X2X4m de altura, com 

cobertura de lona na cor branca, anti-chamas, anti-

mofo, anti-raios, U.V e resistência a ruptura. Piso em 

chapa de compensado naval de no mínimo 20mm na 

altura de 0,50cm do chão.  

50.  8 Pacote 06 

diárias 

 

Locação de House Mix incluindo montagem, 

desmontagem e fornecimento de todo material 

necessário para a sua instalação, em estrutura de 

alumínio Q-30, medindo 2X2X4m de altura, com 

cobertura de lona na cor branca, anti-chamas, anti-

mofo, anti-raios, U.V e resistência a ruptura. Piso em 

chapa de compensado naval de no mínimo 20mm na 

altura de 0,50cm do chão.  

51.  5 Diárias Locação de Camarim, medindo 5,00 X 5,00, 

fechamento em octanorme acoplado a perfis de 

alumínio, piso elevado na altura de 0,7 cm e coberto 

por carpete. O Camarim deverá ser composto de uma 

porta com fechadura, iluminação com lâmpadas 

fluorescentes, uma tomada, teto feito com travessas 

por forros brancos, sendo este camarim coberto com 

uma tenda piramidal medindo 5,00 X 5,00m, em 

estrutura metálica, cobertura com estrutura em 

alumínio e aço tratado.  

52.  8 Pacote 06 

diárias  

Locação de Camarim, medindo 5,00 X 5,00, 

fechamento em octanorme acoplado a perfis de 

alumínio, piso elevado na altura de 0,7 cm e coberto 

por carpete. O Camarim deverá ser composto de uma 

porta com fechadura, iluminação com lâmpadas 

fluorescentes, uma tomada, teto feito com travessas 

por forros brancos, sendo este camarim coberto com 

uma tenda piramidal medindo 5,00 X 5,00m, em 

estrutura metálica, cobertura com estrutura em 

alumínio e aço tratado.  

53.  5 Diárias 02 Torres de P.A, medidas 2,20 X 1,10X 1,80 de 

altura, com pranchão. 
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54.  10 Pacote 06 

diárias  

02 Torres de P.A, medidas 2,20 X 1,10X 1,80 de 

altura, com pranchão. 

55.  3 Diárias 01 área de serviço com 4,00X4,00m devidamente 

coberto com guarda corpo nas laterais e fundo, piso 

no mesmo nível do palco, cobertura com uma água 

em alumínio Q-30 em diagonal na mesma linha do 

palco. 

56.  3 Pacote 06 

diárias  

01 área de serviço com 4,00X4,00m devidamente 

coberto com guarda corpo nas laterais e fundo, piso 

no mesmo nível do palco, cobertura com uma água 

em alumínio Q-30 em diagonal na mesma linha do 

palco. 

57.  20 Diárias Locação de conjunto de mesa com quatro cadeiras de 

plástico. MESA: Al. 0,72x Larg. 0,70 x Comp. 0,70 / 

CADEIRA: Al. 0,88x Larg. 0,50 x Comp. 0,56. 

Suporta até 182 kg. Certificadas pelo Inmetro.  

58.  20 Pacotes 06 

diárias  

Locação de conjunto de mesa com quatro cadeiras de 

plástico. MESA: Al. 0,72x Larg. 0,70 x Comp. 0,70 / 

CADEIRA: Al. 0,88x Larg. 0,50 x Comp. 0,56. 

Suporta até 182 kg. Certificadas pelo Inmetro. 

59.  30 Período 08 

horas  

Locação de escorregador inflável, tamanho de 

pequeno porte, com motor necessário ao 

funcionamento. Locação para diária de 8 (oito) horas. 

Incluso monitor para auxiliar na utilização do 

brinquedo. 

60.  30 Período 08 

horas  

Locação de Cama Elástica Oitavada, com tamanho de 

2,40m, pés em formato de “W”, com rede de Proteção 

em Polipropileno multicolorida (Malha 10). Locação 

para diária de 8 (oito) horas com monitor. Incluso 

monitor para auxiliar na utilização do brinquedo.  

61.  30 SRV LOCAÇÃO DE CASTELO INFLÁVEL LOCAÇÃO DE 

CASTELO INFLÁVEL TAMANHO NO MÍNIMO DE 3,0MX 

3,0M EM LONA INCLUSO MONITOR PARA AUXILIAR 

NA UTILIZAÇÃO DO BRINQUEDO O TRASLADO E A 

MONTAGEM DO CASTELO SERÃO DE 

RESPONSABILIDADE EXCLUVISA DA EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVIÇO. 

62.  30 SRV PIPOCA PIPOCA ESTOURADA EM PIPOQUEIRA E MÃO 

DE OBRA PRÓPRIA DURANTE O EVENTO E 

ARMAZENADA EM SACO DE PAPEL MEDINDO 10X 7,5 

CM; FORNECIMENTO PARA ATÉ 500 PESSOAS. 

63.  30 SRV ALGODÃO DOCE ALGODÃO DOCE PRODUZIDO 

DURANTE O EVENTO EM MÁQUINA E MÃO DE OBRA 

PRÓPRIA FORNECIMENTO: PARA ATÉ 500 PESSOAS. 

64.  20 SRV LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL 

PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL MEDINDO NO 

MÍNIMO 3,0 X 3,0, EM LONA. INCLUSO UM MONITOR 

PARA AUXILIAR. A MONTAGEM E DESMONTAGEM 

SERÁ DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA 

EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. 



Prefeitura Municipal de Carandaí 
“União e Compromisso com o Povo” 

ADM 2021 - 2024 

 

Prefeitura Municipal de Carandaí 
Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro. Carandaí-MG 

www.carandai.mg.gov.br Página 46 
 

65.  5 SRV SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO E RECREAÇÃO 

SERVIÇO A SER PRESTADO POR MONITORES 

"ANIMADORES" ATRAVÉS DE GINCANAS, 

BRINCADEIRAS LÚDICAS E EDUCATIVAS, COM A 

UTILIZAÇÃO DE MATERIAL PRÓPRIO, E INCLUSO SOM 

PROFISSIONAL DURANTE TODO O EVENTO A SER 

REALIZADO. INCLUSO DESLOCAMENTO, TRANSPORTE 

E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE.  

 

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 1 (um) ano, prorrogável na forma do art. 

57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

1.3. O local da prestação dos serviços será indicado pela Secretaria de Administração. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

Justifica-se a solicitação para atender aos eventos promovidos e/ou apoiados pela 

Prefeitura Municipal de Carandaí.   

3. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 - A Prefeitura comunicará à Contratada sobre a necessidade de locação dos itens, 

sempre que necessário. O comunicado será através de ordem de serviço, enviado via e-

mail, com até 48 horas de antecedência da realização do evento. 

 

3.2 - A montagem e desmontagem das tendas, palcos, brinquedos e demais itens objeto 

deste Edital, é de responsabilidade da contratada; 

 

3.3 - A entrega e/ou montagem dos itens deverá ocorrer até 12 horas antes ao início do 

evento, 

 

3.4 - A desmontagem e/ou retirada deverá ocorrer no prazo máximo de 48 horas após o 

encerramento do evento; 

 

3.5 - Qualquer dano material ou moral cometido comprovadamente pela equipe 

prestadora de serviço ao patrimônio local (estrutura física, mobiliário), bem como às 

pessoas, é de inteira responsabilidade da empresa prestadora de serviço; 
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3.6 - Nos preços ofertados deverão estar inclusos os custos de deslocamento dos itens e 

funcionários até o local de prestação dos serviços, alimentação dos funcionários da 

montagem e monitores, bem como eventuais custos do produto e serviço, quando for o 

caso; 

 

3.7 - Todo o material necessário à instalação das tendas e brinquedos, incluindo fixação 

completa, assim como a aplicação de qualquer material complementar necessário aos 

trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, parafusos, pregos, cordas, 

amarras, pesos, contra-pesos, produtos de limpeza, etc, deverá ser fornecido pela 

Contratada sendo de sua exclusiva responsabilidade; 

 

3.8 - A Contratada para locação dos brinquedos deverá manter 01 (um) monitor, para 

cada brinquedo, durante todo período da prestação de serviço; 

 

3.9 - A Contratada deverá providenciar, em até 6 horas após entrega e/ou montagem, a 

correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Contratante na 

prestação dos serviços, substituindo os produtos quando necessário; 

 

3.10 - Todos os itens deverão estar limpos na entrega/instalação e em perfeitas 

condições de uso; 

 

3.11 - A Contratada para locação dos banheiros químicos deverá, quando tratar-se de 

período superior a 01 (uma) diária, realizar a manutenção, recolhimento de dejetos e 

higienização dos mesmos, diariamente, durante todo período de locação. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. São obrigações da Contratante: 

4.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos; 
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4.1.2. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no serviço prestado, para que seja reparado ou 

corrigido; 

4.1.3. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; 

4.1.4. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à 

prestação dos serviços, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 

anexos; 

4.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo 

de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 

da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 - Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam prestados 

com esmero e perfeição, executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade; 

 

5.2 - Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que a Prefeitura 

for compelida a responder por força da futura contratação, incluindo despesas 

judiciais e honorários advocatícios;  

 

5.3 - Comparecer à sede do contratante, sempre que solicitado, por meio do 

preposto, no prazo de 24 (vinte quatro) horas da convocação para esclarecimento de 

quaisquer problemas relativos à ARP/Contrato;  

 

5.4 - Comunicar imediatamente à Prefeitura qualquer irregularidade ou dificuldade 

que impossibilite a execução do objeto licitado; 

 

5.5 - Fornecer números telefônicos ou outros meios igualmente eficazes, para 

contato da Prefeitura com o Preposto, ainda que fora do horário normal de 

expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional; 

 

5.6 - Entregar o objeto desta ARP dentro das condições estabelecidas e respeitando 

os prazos fixados; 

 

5.7 - Cumprir os prazos previstos na ARP ou outros que venham a ser fixados pela 

Contratante; 

 

5.8 - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do 

objeto dessa ARP, durante toda a sua vigência, a pedido da Contratante; 
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5.9 - Manter, durante a vigência da ARP, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

devendo comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa 

comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos 

com prazo de validade expirado; 

 

5.10 - Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria 

vigente, especialmente a indicada na ARP, e suas cláusulas, de modo a favorecer e a 

buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando a 

Contratante de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva 

responsabilidade da Contratada; 

 

5.11 - Encaminhar à Contratante, juntamente com a nota fiscal/fatura, os 

documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou 

qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de regularidade 

junto ao FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites 

dos órgãos emissores pelo gestor/fiscal da ARP. 

6.  DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

6.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 

cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado 

e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

7. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

7.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado o Gestor do 

contrato para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, anotando em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o 

que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, 

na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 



Prefeitura Municipal de Carandaí 
“União e Compromisso com o Povo” 

ADM 2021 - 2024 

 

Prefeitura Municipal de Carandaí 
Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro. Carandaí-MG 

www.carandai.mg.gov.br Página 50 
 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

8. DO PAGAMENTO 

 

8.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para 

crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas deverão ser efetuados no prazo 

de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos 

termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que 

o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

8.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao 

SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta 

aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 

8.666, de 1993.  

8.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

8.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta as Certidões de 

Regularidade Fiscal para verificar a manutenção das condições de habilitação 

exigidas no edital.  
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8.6. Constatando-se, junto ao Certidões de Regularidade Fiscal, a situação de 

irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 

prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério da contratante. 

8.7. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 

deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária 

de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 

contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 

observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 

2018. 

8.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

8.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 

assegurada à contratada a ampla defesa.  

8.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação junto ao SICAF.   

8.10.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, 

pela máxima autoridade da contratante. 

8.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

8.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 

termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 

No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 
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comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

  

9. DO REAJUSTE  

 

9.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 

limite para a apresentação das propostas. 

9.2. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação 

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice 

definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente 

ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

9.3. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, 

o definitivo. 

9.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que 

vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

9.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por 

meio de termo aditivo.  

9.6. O reajuste será realizado por apostilamento, após um ano da assinatura do 

contrato, através da variação acumulado no IGP-M (Índice Geral de Preços do 

Mercado). 

10.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

10.1.1. inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas 

em decorrência da contratação; 
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10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

10.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.5. cometer fraude fiscal; 

10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração 

pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

10.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

a) multa moratória de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, 

no valor de: 

a)  0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de 

atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a 

etapa do cronograma físico de obras não cumprido; 

 

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não 

cumprida, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou 

documento equivalente. 

10.2.2. multa compensatória sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

10.2.3. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória será aplicada 

de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

10.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e 

atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

10.2.5. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do 

Município com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 

cinco anos; 

10.2.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
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que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, 

de 1993, as empresas ou profissionais que: 

10.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

10.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

10.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 

Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 

subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999 e o Decreto Municipal nº 5.376, de 2020. 

10.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos 

dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura, ou deduzidos da 

garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Municipal e 

cobrados judicialmente. 

10.5.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 

enviada pela autoridade competente. 

10.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 

pela conduta do licitante, a Prefeitura poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

10.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 

bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

10.8. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 
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2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 

processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 

deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, 

para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

10.9. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 

termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na 

unidade administrativa. 

10.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 

processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e 

prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por 

pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

10.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

11. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

11.1. Os preços serão coletados em cotação eletrônica com empresas do ramo 

e/ou Atas de Registros similares ou idênticas. 

11.2. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e 

imediatamente após o encerramento do envio de lances. 

Município de Carandaí 

05 de janeiro de 2023 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2023 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 
 

1. PROPONENTE 
 

Empresa:  
CNPJ:                                               
Endereço: 
Cidade:                                                                        UF:             CEP: 
Telefone:                                                                      Fax: 
E-mail: 
Sócio Proprietário: 
CPF:                                                                   RG: 
 
 
2. VALOR PROPOSTO PARA O FORNECIMENTO 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações 
consignadas no Edital, conforme abaixo:  
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unit. Valor Total 
       

       

       

 
 
2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 
Conter o prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para 
entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93. 
 
 
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
As contidas na Minuta da ARP que integra o Anexo do Pregão supramencionado. 
 
 
 
___________________ , ______ de ___________ de 2022. 
 
 
 
______________________________________________ 
Assinatura do Proponente 
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ANEXO III – MODELO DA DECLARAÇÃO CONJUNTA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2023 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 
 
 
 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ nº. _________________, 
sediada na _______________________, telefone ______________, e-mail____________________, 
por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Processo Licitatório 
nº.010/2023 – Pregão Eletrônico nº. 007/2023, DECLARA expressamente, sob as penalidades 
cabíveis, que:  

 
a) Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei 
nº. 9.854/99).  
 
b) Detém conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em seus anexos, e que a 
sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes do edital supra.  
 
c) Declara, ainda, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes 
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, §2º, da Lei n.º. 
8.666/93. 

      d) A empresa ______________, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº ____________, por intermédio de 
seu representante legal: (nome completo), portador do Documento de Identidade nº ________ e 
inscrito no CPF sob o nº ____________, DECLARA, sob as penas da Lei, que não está sujeita a 
quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e que cumpre os 
requisitos legais para qualificação como: 
 
(  ) Microempresa, ME, definida no art. 3º da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 
(  ) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no art. 3º da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 
(  ) Equiparada (parágrafo único do art. 1º da Lei nº 20.826, de 31 de julho de 2013) 

 
 

______________________, ____ de _______________ de 2022.  
 
 

_________________________________________  
(assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2023 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 
 

ARP N. ____/2023. 
  

Em xx de xxxxx de 2023, o MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, inscrito no CNPJ sob o n. 18.094.797/0001-07, com endereço na Praça 
Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, Carandaí, estado de Minas Gerais, CEP 
36.280-000, a seguir denominado CONTRATANTE neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Washington Luis Gravina Teixeira, nos termos do artigo 15 da 
Lei Federal n. 8.666/93, observadas, ainda, as disposições do Edital do Processo 
Licitatório n. 010/2023, na modalidade Pregão Eletrônico n. 007/2023, do tipo menor 
preço regido pela Lei Federal n. 10.520/02, Lei Federal n. 8.666/93 e demais 
disposições legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das 
propostas apresentadas no pregão, resolve registrar os preços da empresa abaixo 
citada, de acordo com o item disputado e a classificação por ela alcançada, 
observadas as condições do Edital que integram este instrumento de registro, 
mediante as condições a seguir pactuadas: 
 

 
1. DO OBJETO  
 
A presente ATA tem como objeto o registro de preço de empresa especializada para a prestação de serviços de 
locação de palco, som, iluminação, locutor, tendas, banheiros químicos, house mix, camarim, geradores, stand 
em octarnom e piso painel de led, telão, box truss, grade de contenção, torres de P.A, conjuntos de mesas, 
escorregador inflável, cama elástica, castelo inflável, piscina de bolinhas, pipoca, algodão doce, equipe de 
entretenimento e recriação o Município de Carandaí/MG, especificado no Termo de Referência, parte integrante 
do Edital de Licitação do Processo Licitatório nº 010/2023, Pregão Eletrônico n. 007/2023. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unit. Valor Total 
       

 
1.1. O FORNECEDOR, para fins fornecer o objeto licitado, deverá observar as especificações constantes do 
Termo de Referência anexo do Edital de Licitação do Processo Licitatório n. 010/2023, que integra esta Ata de 
Registro de Preço como se nela estivesse transcrito.  
 
2. DAS CONDIÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
2.1. A Contratante deverá publicar o extrato da presente ARP, através da imprensa oficial do Município. 
 
2.2. A Contratante deverá publicar, trimestralmente, os preços registrados, conforme o §3º do art. 15 da Lei 
n.8.666/93. 
 
 3. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA  
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3.1. O preço estimado a ser pago é o constante no item 01 desta ARP; 
3.2. O registro de preço independe de previsão orçamentária; isso porque não há obrigatoriedade de 
contratação, nos termos do Decreto Federal n. 7.892/2013. 
 
3.3. Na formalização da compra, através da Ordem de Fornecimento, será indicada a dotação. 
 
4. O GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
4.1. O gerenciamento desta ARP será realizado pela Secretaria de Cultura, Laser, Esporte e Turismo ou servidor 
designado pelo mesmo. 
 
5. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 
 
5.1. A presente ARP tem validade de 12 (dose) meses, contados a partir da data de sua assinatura, com eficácia 
legal da publicação de seu extrato. 
 
6. DA RESPONSABILIDADE POR DANOS  
 
6.1. O FORNECEDOR responderá por todo e qualquer dano provocado à CONTRATANTE, seus servidores ou 
terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou 
atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela CONTRATANTE, obrigando-se, a 
todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na 
licitação.  
 
6.2. Para os efeitos desta cláusula, dano significa todos e quaisquer ônus, despesa, custo, obrigação ou prejuízo 
que venha a ser suportado pela CONTRATANTE, decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento 
deficiente, pelo FORNECEDOR, de obrigações a ele atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, 
incluindo, mas não se limitando, a pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela CONTRANTANTE a terceiros, 
multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros.  
 
6.3. Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações definidas 
como de responsabilidade do FORNECEDOR for apresentada ou chegar ao conhecimento da CONTRATANTE, 
este comunicará ao FORNECEDOR por escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, 
diretamente, quando possível, o qual ficará obrigado a entregar a CONTRATANTE à devida comprovação do 
acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no 
prazo que lhe for assinalado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATANTE não o 
eximem das responsabilidades assumidas perante a CONTRATANTE, nos termos desta cláusula. 
 
6.4. Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas da 
CONTRATANTE, nos termos desta cláusula, deverão ser pagos pelo FORNECEDOR, independentemente do 
tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento à CONTRATANTE, mediante a adoção das 
seguintes providências:  

a) dedução de créditos do FORNECEDOR;  
b) medida judicial apropriada, a critério da CONTRATANTE. 

 
7. CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITABILIDADE 
 
7.1 – Conforme Anexo I – Termo de Referência 
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os produtos sejam entregues com esmero e perfeição, 
executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.  
8.2. Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que a Prefeitura for compelida a responder 
por força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios.  
8.3. Comparecer à sede do contratante, sempre que solicitado, por meio do preposto, no prazo de 24 (vinte 
quatro) horas da convocação para esclarecimento de quaisquer problemas relativos à ARP/Contrato;  
8.4.  Comunicar imediatamente à Prefeitura qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução 
do objeto licitado.  
8.5. Fornecer números telefônicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato da Prefeitura com o 
Preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional.  
8.6. Entregar o objeto desta ARP dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.  
8.7. Cumprir os prazos previstos na ARP ou outros que venham a ser fixados pela Contratante 
8.8. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do objeto dessa ARP/Contrato, 
durante toda a sua vigência, a pedido da Contratante. 
8.9. Manter, durante a vigência da ARP, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer 
alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com 
prazo de validade expirado.  
8.10. Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada 
na ARP, e suas cláusulas, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados 
obtidos, preservando a Contratante de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva 
responsabilidade da Contratada. 
8.11. Encaminhar à Contratante, junto a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatórios da manutenção das 
condições de habilitação ou qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de 
regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos 
emissores pelo gestor/fiscal do ARP; 
 
9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
9.1. Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços contratados. 
9.2. Pagar os valores contratados pelos objetos efetivamente entregues no prazo e nas condições contratuais.  
9.3. Emitir Ordem de Serviço.  
9.4. Atestar a execução do objeto contratado no documento correspondente.  
9.5. Fiscalizar a execução do serviço objeto dessa ARP, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 
Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a 
terceiros, ou por irregularidades constatadas.  
9.6. Arcar com as despesas de publicação do extrato desta ARP, bem como dos termos aditivos que venham a 
ser firmados.  
9.7. Notificar o contratado, por meio do gestor/fiscal, sobre qualquer irregularidade encontrada na execução da 
ARP, inclusive acerca de possível aplicação de multa por descumprimento contratual, fixando-lhe, nos termos da 
lei, prazo para apresentação de defesa.  
9.8. Efetuar diligência para comprovar o cumprimento das práticas de sustentabilidade.  
9.9. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou em desconformidade com as especificações deste 
Termo de Referência;  
9.10. Efetuar o recebimento provisório do objeto, bem como o recebimento definitivo. 

a) provisoriamente: o servidor credenciado receberá o produto para verificação e, encontrando 
irregularidade, fixará prazo para correção, ou, se aprovados, emitirá recibo;  
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b) definitivamente: após recebimento provisório, será verificada a integridade dos produtos, e sendo 
aprovados, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura nas vias do Documento 
Auxiliar da NF-e (Danfe) ou na Nota Fiscal.  

 
10. DA RESCISÃO 
  
10.1. Os serviços oriundos desta ARP e contratados pelo CONTRATANTE poderão ser rescindidos: 

a) Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 
XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/93;  
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo;  
c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei 
n. 8.666/93. 
 

10.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
11. DAS MULTAS E PENALIDADES  
 
11.1. O FORNECEDOR, deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, 
ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na 
execução da ARP/ Contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do 
Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas nesta ARP e 
demais cominações legais.  
 
11.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento da 
presente contratação:  
 

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega dos objetos da ARP, ou por dia de 
atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo) dia, calculados sobre o 
valor da Ordem de Fornecimento, por ocorrência;  
II. 10% (dez por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias da entrega do produto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível 
rescisão;  
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento, na hipótese de a Contratada, 
injustificadamente, desistir da ARP ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 
descumprimento, quando a Prefeitura, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da 
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

 
11.3. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após 
regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla 
defesa.  
 
11.4.  As multas e penalidades previstas nesta ARP não têm caráter compensatório, sendo que o seu 
pagamento não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou 
prejuízos causados ao CONTRATANTE por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 
 
12. DO FORO  
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12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Carandaí, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de 
interesses decorrentes da presente ARP, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, 
por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
  

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma. 
 
 
 
Carandaí, ____ de ____________________________ de 2022. 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE CARANDAÍ                                           LICITANTE VENCEDOR                   
CONTRATANTE                                                                     CONTRATADO 

 

 


