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EDITAL Nº 004/2022 – CPL/PMM 
 
 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 202112010023 – PE SRP/CPL/PMM 
 

 

 
OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE: ESTRUTURAS MODULARES DIVERSAS, 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MÃO-DE-OBRA 

ESPECIALIZADA E EQUIPES DE APOIO, SHOWS MUSICAIS (ATRAÇÕES REGIONAIS 

E NACIONAIS) E ATRAÇÕES CULTURAIS (GRUPOS DE DANÇA) E SHOWS 

PIROTÉCNICOS, OBJETIVANDO A ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE 

EVENTOS DIVERSOS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE MOJU/PA, SOB 

COORDENAÇÃO E DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 

DESPORTO, LAZER E TURISMO DA PREFEITURA DE MOJU/PA. 

 

Esta licitação dispõe de: Itens para Ampla Participação de Empresas. 

 
 
 
 

ABERTURA: 23 DE FEVEREIRO DE 2022, ÀS 10:00 HORAS. 
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EDITAL Nº 004/2022 DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 202112010023 – PE SRP/CPL/PMM 
 

Este Edital prevê: Itens para Ampla Participação de Empresas 
Aplica-se neste certame o previsto na Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e 
suas alterações, inclusive a Lei Complementar 147/2014, quanto às disposições gerais relativas ao 
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno 
porte, entretanto não será aplicado previsto nos Art. 47, 48 e 49 da Lei Complementar 123/2006, 
de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, inclusive a Lei Complementar 147/2014, pois 
haverá prejuízo ao conjunto do objeto, não sendo vantajoso para a administração pública, 
conforme art. 49, III, Lei Complementar 123/2006. 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU – PA, sediada à Praça da Matriz, s/n – Centro – Moju – PA 
– CEP 68. 450 - 000, CNPJ: 05.105.135/0001-35, por intermédio de seu Pregoeiro Municipal, 
designada pela Portaria GP/PMM Nº 004/2019, torna público que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE, modo de disputa ABERTO e FECHADO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com 
base na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, Lei Complementar n° 123/2006, 
147/2014 e 155/2016, Decreto nº 9.488/2018, que altera o Decreto nº 7.892/2013, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 
 
Data da sessão: 23/02/2022 
Horário: 10:00 horas 
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br 
 
1. DO OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação é a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE: ESTRUTURAS MODULARES DIVERSAS, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MÃO-DE-OBRA 
ESPECIALIZADA E EQUIPES DE APOIO, SHOWS MUSICAIS (ATRAÇÕES REGIONAIS E 
NACIONAIS) E ATRAÇÕES CULTURAIS (GRUPOS DE DANÇA) E SHOWS PIROTÉCNICOS, 
OBJETIVANDO A ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS 
DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE MOJU/PA, SOB COORDENAÇÃO E 
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO 
DA PREFEITURA DE MOJU/PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos.  

1.2. A licitação está baseada no julgamento por Lote, conforme tabela de referência constante 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

2. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
2.1. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma 

do ANEXO III, e nas condições previstas neste Edital. 
2.2. A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de até 12 (doze) meses, a 

contar da data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial 
da União, computadas nestes as eventuais prorrogações. 

2.3. O referido prazo terá início e vencimento em dia de expediente, devendo excluir-se o primeiro e 
incluir o último;  

 
3. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. Poderá utilizar-se deste Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que 

não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, desde que devidamente comprovada a vantagem e, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7892.htm
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93 e 
no Decreto nº 9.488/2018, que altera o Decreto nº 7.892/2013.  

3.2. Os ÓRGÃOS PARTICIPANTES do registro preços deverão, quando da necessidade de 
contratação, recorrer ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este proceda 
à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados. 

3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, até o limite legal previsto para o 
quantitativo registrado, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas. 
  

4. DAS CONDIÇÕES DE GERENCIAMENTO 
4.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU será o órgão responsável pelos atos de controle e 

administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que 
solicitado pelos órgãos usuário, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem 
adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos. 

4.2. Somente quando a primeira LICITANTE registrada atingir a totalidade do seu limite de 
fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços será indicado o segundo e assim 
sucessivamente, podendo ser indicados mais de um, ao mesmo tempo, quando o quantitativo 
do pedido de fornecimento for superior à capacidade da LICITANTE da vez. 

4.3. A convocação dos fornecedores, pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU será formalizada 
e conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo 
pedido. 

4.4. O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o pedido 
no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, 
estará sujeito às sanções previstas neste Edital. 

4.5. Quando comprovada uma dessas hipóteses o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU poderá 
indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo 
administrativo para aplicação de penalidades.  

 
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1. Os recursos orçamentários ao adimplemento das obrigações dos órgãos/entidades participantes 

e caronas deverão ser disponibilizados antes da assinatura do instrumento contratual 
correspondente.  

 
6. DO CREDENCIAMENTO 
6.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no 

www.portaldecompraspublicas.com.br, que permite a participação dos interessados na 
modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

6.2. O cadastro no “Portal de Compras Públicas” poderá ser iniciado no Portal de Compras no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este Pregão. 

6.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, 
ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

6.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 

7. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
7.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação, mediante a apresentação dos documentos pertinentes e os que estejam 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7892.htm
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

7.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
7.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 
7.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 
7.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
7.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
7.2.5. Empresas que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo 

de dissolução ou liquidação. 
7.2.6. Entidades empresariais reunidas em consórcio, considerando que o objeto da presente 

licitação constitui o fornecimento de materiais do tipo comum, não caracterizando o uso 
de alta complexidade, nem a representação de grande vulto, de modo que o objeto possa 
ser fornecido individualmente. 

7.2.7. Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.  
7.2.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão no 746/2014-TCU-Plenário). 
7.2.9. Pessoa Jurídica que possua entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis ou 

técnicos, que sejam servidores da Prefeitura de Moju/PA, na data da publicação do Edital.  
 
8. DO ENVIO DA PROPOSTA 
8.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 

marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 
recebimento de propostas. 

8.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 

8.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

8.4. 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.  

8.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.   
8.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 
8.6.1. Valor unitário, total e global;  
8.6.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade fixada no Termo de Referência 

para cada item; 
8.6.3. Marca (no que couber); 
8.6.4. Fabricante (no que couber);  
8.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 

validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão 
competente, quando for o caso; 

8.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.  
8.8. Os valores informados não poderão ser maiores que os preços de referência estabelecidos 

conforme ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, acarretando a desclassificação sumária da 
licitante. 

8.9. 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. 

8.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data 
de sua apresentação.  
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9. DAS PROPOSTAS, FORMULAÇÃO DE LANCES E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 
na data, horário e local indicados neste Edital, obedecendo o horário de Brasília. 

9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de 
Referência. 

9.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
9.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
9.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
9.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 
9.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 
9.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 

9.9. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR DO LOTE. 
9.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
9.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 
9.12. Será adotado para o envio de lances neste pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 
fechado. 

9.13. 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, que transcorrerá 
durante o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 
será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

9.14. 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 10% (dez por cento) 
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 
será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

9.15. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 
dos melhores lances subsequentes, 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. 

9.16. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 

9.17. 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. 

9.18. 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. 

9.19. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 
ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser registrada em ata e em campo 
próprio do sistema. 

9.20. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 
CNPJ nº 05.105.135/0001-35 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 

 

Praça da Matriz, s/n – Centro – Moju – PA – CEP 68. 450 - 000. 
Página 6 de 48 

9.21. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

9.22. 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. 

9.23. 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. 

9.24. O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido neste Edital 
e seus anexos. 

9.25. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
9.26. Em relação a lotes 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. 

9.27. 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. 

9.28. A licitante 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 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto. 

9.29. 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. 

9.30. 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. 

9.31. 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. 

9.32. 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 fornecimentos: 

a) Prestados por empresas brasileiras; 
b) Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 
c) Prestados 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. 

9.33. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 

9.34. 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. 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 
CNPJ nº 05.105.135/0001-35 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 

 

Praça da Matriz, s/n – Centro – Moju – PA – CEP 68. 450 - 000. 
Página 7 de 48 

9.35. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

9.36. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação da proposta Vencedora 
e análise dos documentos de habilitação. 
 

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
10.1. Encerrada a etapa de negociação, todos os licitantes que tiverem suas ofertas 

regularmente aceitas deverão encaminhar por meio de funcionalidade disponível no 
sistema, no prazo de 02 (duas) horas: PROPOSTA, DECLARAÇÕES e DEMAIS 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. 

10.2. Para a aceitação da Proposta de Preço Vencedora, será requisitado que a mesma seja 
apresentada contendo as informações: 

a) Razão Social da empresa; 
b) CNPJ (número); 
c) Número de contato telefônico e eletrônico; 
d) Endereço comercial; 
e) Banco, agência e número da conta corrente da licitante; 
f) Indicação e dados completos do responsável pela assinatura contratual; 
g) Descrição completa e especificações do objeto (lotes, itens, quantidades, informações 

complementares) e no que couber: marca, fabricante, procedência, nº de registro do 
produto, tal qual especificações dispostas no Termo de Referência – ANEXO I deste 
Edital, não sendo aceita qualquer alteração destas especificações; 

h) Preço unitário, total e global; 
i) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias; 
j) Conter: Declaração expressa do licitante de que nos preços cotados estão incluídas todas 

as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, 
trabalhistas, insumos, mão-de-obra, transporte e seguro (se houver), lucro e demais 
encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital 
e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título. 

k) Conter: Declaração da licitante se responsabilizando pelo cumprimento de todos os prazos 
e condições de fornecimento previstas neste Edital e anexos, sobretudo conforme 
disposições e condições do Termo de Referência – ANEXO I deste Edital, sob pena de 
sofrer a aplicação de sanções desta Administração na forma da Lei. 

l) Conter: Declaração de que os materiais/equipamentos/serviços a serem fornecidos são 
ser de boa procedência, ofertados em perfeito estado de funcionamento, conservação e 
segurança, bem como em atendimento a todas as normas e diretrizes da ABNT, INMETRO, 
CREA e Corpo de Bombeiros. 

10.3. A Proposta de Preço deverá ainda estar acompanhada das seguintes documentações 
complementares:  

10.3.1. Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como 
declarar ocorrências supervenientes (caso houver), assinada por sócio, dirigente, 
proprietário ou procurador da licitante, com o nº. da identidade do declarante. 

10.3.2. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 
menores. 

10.3.3. Declaração de indicação de profissional responsável técnico (preferencialmente 
técnico da área pertinente à atividade/categoria de cada Lote), que as represente 
perante a Contratante durante a execução dos fornecimentos/serviços. 

10.3.4. Declaração de Adimplência expedida pelo Setor de Compras Municipal, mediante 
solicitação da licitante via comunicação através do e-mail: 
scomprasmoju@gmail.com, pelo qual a licitante enviará todos os dados cadastrais 
da empresa para pesquisa nos arquivos de registro do Setor se há ou houve qualquer 
pendência de fornecimentos, inexecuções, inadimplências com entrega referente ao 
cumprimento de todas as obrigações contratuais, não tendo causado prejuízo de 

mailto:scomprasmoju@gmail.com
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qualquer natureza ao município por execuções inadequadas ou inexecuções 
contratuais no âmbito da Prefeitura de Moju/PA e suas Secretarias e Fundos 
Municipais componentes. 

 
Parágrafo Único: a Declaração de Adimplência será expedida pelo Setor de Compras Municipal, 
mediante comunicação através do e-mail: scomprasmoju@gmail.com, pelo qual a licitante enviará 
todos os dados cadastrais da empresa para pesquisa nos arquivos de registro do Setor. 
 
10.4. O pregoeiro examinará as propostas classificadas 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. 

10.5. Será objeto de análise do Pregoeiro, a composição e distribuição dos preços em cada 
item dos Lotes, a fim de mitigar a possibilidade da ocorrência do “jogo de planilha”, e 
caso seja identificado sobre preço em quaisquer dos itens, a proposta será 
desclassificada. 

10.6. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da 
Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua 
proposta final, caso seja requisitado pelo Pregoeiro. 

10.7. A Planilha de Custos e Formação de Preços, quando requisitada, deverá ser encaminhada 
pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), contado da 
solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será 
analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor. 

10.8. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que:  
a) Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 
b) Contenha vício insanável ou ilegalidade; 
c) Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 
d) Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -

Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
10.9. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 

executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor 
lance que: 

a) For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação 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 referir em a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração. 

b) Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e 
convenções coletivas de trabalho vigentes. 

10.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do 
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para que a empresa comprove a exequibilidade da 
proposta. 

10.11. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente 
pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será 
obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 

10.12. 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. 

mailto:scomprasmoju@gmail.com
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10.13. 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. 

10.14. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 
de não aceitação da proposta. 

10.15. 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. 

10.16. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de 
custo readequadas com o valor final ofertado. 

10.17. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 
custos especificados. 

10.18. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de 
Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado; 

10.19. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, 
desde que não haja majoração do preço proposto. 

10.20. Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento de impostos e 
contribuições na forma do Simples Nacional, exceto para atividades de prestação de serviços 
previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006. 

10.21. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao 
preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, 
ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros 
materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não 
venham a causar prejuízos aos demais licitantes; 

10.22. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante da licitação. 

10.23. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.24. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

10.25. Nos lotes 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. 

10.26. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

10.27. As empresas estrangeiras que não funcionem no Brasil deverão apresentar documentação 
comprobatória da representação legal no Brasil, com poderes expressos para receber citação 
e responder administrativamente e judicialmente; 

10.28. Os itens que não puderem ser atendidos por força de legislação específica do País de origem 
do licitante ou que não apresentem equivalência em relação à legislação brasileira, deverão 
constar em declaração da empresa informando a impossibilidade de atendimento aos 
mesmos, conforme modelo anexo a este Edital. 

 
11. DA HABILITAÇÃO  

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro fará verificação sobre o eventual 
descumprimento das 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: 
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11.1.1. SICAF; 
11.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
11.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

11.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
11.1.5. 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. 

11.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 
por falta de condição de participação. 

11.2. Os licitantes que estiverem, ou não, cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, além do nível de credenciamento exigido pela Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão encaminhar exclusivamente por meio do 
sistema, a documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e 
trabalhista, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira, a saber: 
 

11.3. Habilitação jurídica:  
11.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
11.3.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 
na Junta Comercial da respectiva sede; 

11.3.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede; 

11.3.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 
Registro do Comércio - DNRC; 

11.3.5. Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada; 

11.3.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada; 

11.3.7. Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada; 

11.3.8. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 
trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

11.3.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

11.3.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva, bem como documentos de identificação dos 
Sócios/Proprietários/Representantes Legais/Acionistas; 
 

11.4. Regularidade fiscal e trabalhista: 
11.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;  
11.4.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 
CNPJ nº 05.105.135/0001-35 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 

 

Praça da Matriz, s/n – Centro – Moju – PA – CEP 68. 450 - 000. 
Página 11 de 48 

quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, 
conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);  

11.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
11.4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, e acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de 
Infração Trabalhista. 

11.4.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto da licitação;  

11.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou 
sede do licitante;  

11.4.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 
pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 
11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, sob pena de inabilitação. Assim, ME, EPP, ou 
Cooperativas que, na fase de habilitação, apresente documentação fiscal/trabalhista 
com algum defeito, terá o prazo de 5 dias úteis para sanar o vício, reapresentando o 
documento regularizado. Esse prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 
pedido da ME/EPP. 

 
11.5. No nível da Qualificação econômico-financeira, deverão as licitantes apresentar a 

seguinte documentação: 
a) Certidão Negativa de Falência/Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor Judicial 

da sede da empresa licitante. 
b) Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e 

concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria 
certidão; 

c) Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro 
do prazo de validade expresso na própria certidão; 

d) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e 
apresentado na forma da Lei, devidamente, registrado na junta comercial. Para fins deste 
Edital, os valores constantes no balanço patrimonial, poderão ser corrigidos por índices 
oficiais, quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
Na hipótese de atualização ou aumento do patrimônio líquido, o licitante terá que, 
obrigatoriamente, apresentar documentação que o altere, devidamente registrada e arquivada 
na junta comercial; 

 

Parágrafo Primeiro: A comprovação exigida na letra “b” deverá ser feita da seguinte forma: 
a) No caso de sociedades anônimas, cópia do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, 

publicados no Diário Oficial do Estado / Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede 
da empresa; 

b)  No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia das páginas do Livro Diário 
contendo: Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e 
Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de 
sociedades simples (cooperativas/associações), no cartório competente. 

c) A real situação financeira do proponente será verificada com base nos Índices de Liquidez 

Geral, Liquidez Corrente, Solvência e Endividamento, demonstrada por memória de 

cálculo, através da apresentação dos cálculos abaixo: 

 

 Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula: 
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AC + RLP 

ILG = ----------------- ≥ 1,0 

PC + ELP 

 Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula: 
AC 

ILC = -------------- ≥ 1,0 

PC 

 Índice de Endividamento Geral (IE) não superior a 1,0 (um inteiro), obtido pela 
fórmula: 

PC + ELP 

IEG = -------------- ≤ 1,0 

AT 

Onde:  
AC – Ativo Circulante 
RLP – Realizável a Longo Prazo 
PC – Passivo Circulante 
ELP – Exigível a Longo Prazo 
AT – Ativo Total 

 
d) Os Balanços deverão conter as assinaturas do(s) representante(s) legal(is) e do contador 

responsável da Proponente, devidamente registrados na Junta Comercial; 

e) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham balanço de 

encerramento do exercício, deverão apresentar demonstrações contábeis consolidando seus 

direitos, obrigações e patrimônio líquido relativo ao período de sua existência; 

f) Demonstrações contábeis realizados/elaborados via Escrituração Contábil digital através do 

Sistema Público de Escrituração Digital – SPED deverão ser apresentados com autenticação 

da Junta Comercial. 

 

Parágrafo Segundo: As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em 

qualquer dos índices referidos no subitem anterior, deverão comprovar valor do patrimônio 

líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. 

 

11.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a 
qualificação técnica, por meio de:  

a) Comprovação de aptidão para o fornecimento em características, quantidades e prazos, 
mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove(m) que a empresa fornece ou forneceu, satisfatoriamente, objetos 
compatíveis com aqueles constantes desta licitação; 

b) Alvará de Funcionamento da Empresa; 

c) Certidão de Registro e Quitação junto ao CREA/CAU, pertinente de sua respectiva região, 

dentro do prazo de validade e devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e 

contratuais. No caso de licitantes sediadas em outros Estados, o Certificado de Registro 

emitido pelo CREA/CAU da respectiva região de origem deverá conter o visto do CREA/CAU 

do Estado do Pará - (Documentação exclusiva para licitantes concorrentes do LOTE I; 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 
CNPJ nº 05.105.135/0001-35 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 

 

Praça da Matriz, s/n – Centro – Moju – PA – CEP 68. 450 - 000. 
Página 13 de 48 

d) Comprovação de que possui em seu quadro de funcionários, na data prevista para abertura 

deste procedimento licitatório, profissional com formação em engenharia civil e/ou 

arquitetura, relativa ao objeto desta licitação - (Documentação exclusiva para licitantes 

concorrentes do LOTE I). Para fins deste edital, a comprovação de trata este tópico dar-se-

á da seguinte forma: 

i. Se o profissional for proprietário ou sócio da empresa: mediante a apresentação de 
cópia autenticada do contrato social. 

ii. Se o profissional for empregado da empresa: mediante a apresentação da cópia 
autenticada da carteira de trabalho e previdência social (páginas relativas a 
identificação e contrato de trabalho) e da Ficha ou Livro de Registro de Empregados. 

iii. Se o profissional for contratado: mediante a apresentação do contrato firmado entre o 
profissional e a empresa licitante, o qual deve exibir firma reconhecida em cartório 
para ser considerado válido. 

e) Alvará/Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros para armazenamento, montagem e 
realização de show com fogos de artifício - (Documentação exclusiva para licitantes 
concorrentes do LOTE VII);  

11.7. A Proposta Vencedora e os Documentos de Habilitação, deverão, posteriormente, ser 
remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião 
de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, para serem juntados aos autos do processo, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

11.7.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

11.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 
mesma. 

11.9. Os documentos sem prazo de validade deverão ter sido expedidos com até 90 (noventa) 
dias de antecedência da data de abertura da licitação. 

11.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 
neste Edital. 

11.11. No caso de inabilitação, 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 para aceitação da proposta subsequente. 

 
12. DOS RECURSOS 
12.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, 
concederá o prazo de no mínimo 20 (vinte) minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. 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. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (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 03 (três) dias, que começarão a contar 
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do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 
 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1. 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. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

 
14. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
14.1. Homologado e publicado o resultado, a CONTRATANTE convocará, por escrito, a(s) 

empresa(s) vencedora(s) durante a validade de sua(s) proposta(s), para, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação oficial pela(s) 
adjudicatária(s), comparecer(em) para a assinatura da Ata de Registro de Preços, cuja minuta 
encontra-se no ANEXO III, deste Edital, a fim de formalizar o compromisso assumido pelas 
partes. 

14.2. Para efeito de assinatura da Ata será admitida a legitimidade da representação da licitante 
vencedora demonstrada por um dos seguintes documentos, no seu prazo de validade e na 
abrangência do objeto, acompanhados de cédula de identidade ou outro documento de 
identidade de fé pública:  

a) Instrumento público de procuração; 

b) Instrumento particular de procuração, assinado pelo representante legal da licitante, com 
firma reconhecida em cartório; e 

c) Documento de constituição da sociedade, quando se tratar de representante legal, que 

comprove essa qualidade.  

14.3. Antes da assinatura da Ata de Registro de Preço, será realizada consulta ao Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados – CADIN e ao SICAF, para verificação da regularidade 
fiscal do(s) adjudicatário(s). 

14.4. No ato da convocação será informado, também, o preço unitário que constará na Ata, 
para que o(s) vencedor(es) esteja(m) cientes do(s) preço(s) que será(ão) registrado(s). 

14.5. Na ocasião da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a licitante 
vencedora deverá dispor de “CERTIFICAÇÃO DIGITAL”, nos termos da resolução n° 
11.536/2014-TCM. 

14.6. A Ata especificará o prazo, as condições e demais formalidades da aquisição. 
14.7. Caso a(s) adjudicatária(s), regularmente notificada(s), não compareça(m), no prazo e 

na forma acima estipulados, decairá(ão) do direito à assinatura da Ata, estando sujeita(s) às 
sanções previstas neste Instrumento Convocatório e nas legislações legais correlatas, bem 
como art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores; 

14.8. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela CONTRATANTE; 

14.9. Na hipótese da(s) empresa(s) vencedora(s) não comparecer(em) para assinar a Ata 
no prazo estipulado ou, comparecendo, não apresentar(em) situação regular, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital, a CONTRATANTE, convocará e registrará as demais 
licitantes, na ordem de classificação, a fim de que sejam assumidas as obrigações oriundas 
deste registro de preços. 
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14.10. Caso os licitantes remanescentes, uma vez convocados na ordem de classificação, 
não aceitem assinar a Ata nas mesmas condições que o primeiro colocado, será efetivada a 
devida negociação para que seja obtido preço mais vantajoso para a CONTRATANTE.  

 
15. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

15.1. Entende-se por órgão Participante o órgão ou entidade da Administração Pública 
Municipal que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra 
a Ata de Registro de Preços. 

15.2. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar 
do Registro de Preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua 
estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e 
respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, nº 10.520, de 17 de julho de 2002; e demais legislações 
específicas e correlatas. 

15.3. Compete ao ÓRGÃO PARTICIPANTE:  
15.3.1. Garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam 

formalizados e aprovados pela autoridade competente; 
15.3.2. Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro 

de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento 
licitatório; 

15.3.3. Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, 
para o correto cumprimento de suas disposições; 

15.3.4. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências 
ao órgão gerenciador. 

15.3.5. O Órgão Gerenciador da Ata será o(a) PREFEITURA DE MOJU/PA.  
 
16. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CARONA 
16.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração 

que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta o(a) PREFEITURA DE 
MOJU/PA, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couberem, 
as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e nas disposições do Decreto nº 
9.488/2018, que altera o Decreto nº 7.892/2013, relativas à utilização do Sistema de Registro 
de Preços. 

16.2. As aquisições por órgãos ou entidades “caronas” não poderão exceder o limite legal previsto 
dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, cabendo ao fornecedor 
adjudicatário da Ata, optar pela aceitação ou não do fornecimento. 

16.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderão exceder os 
limites previstos na forma do Decreto nº 9.488/2018, que altera o Decreto nº 7.892/2013.  

 
17. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS  
17.1. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 
17.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado o(a) PREFEITURA DE MOJU/PA convocará o fornecedor visando à 
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

17.3. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 
17.4. Na hipótese do subitem anterior, o(a) PREFEITURA DE MOJU/PA convocará os demais 

fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
17.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o(a) 
PREFEITURA DE MOJU/PA, poderá: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7892.htm
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17.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando 
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do 
pedido de fornecimento; 

17.5.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  
17.6. Não havendo êxito nas negociações, o(a) PREFEITURA DE MOJU/PA procederá à revogação 

da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa.  

 
18. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
18.1. A empresa fornecedora terá o seu registro de preços cancelado, e por intermédio de processo 

administrativo específico, terá assegurado o contraditório e ampla defesa. 
18.2. O cancelamento será a PEDIDO, quando a empresa fornecedora comprovar:  
a) A impossibilidade de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorrência de 

casos fortuitos ou de força maior. 

b) Que o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação 
dos preços de mercado e/ou dos insumos que compõem o custo do fornecimento do objeto 
licitado. 

c) A ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei 
Federal nº 8.666/93.  

18.3. Por INICIATIVA da CONTRATANTE, quando:  
a) A empresa fornecedora perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida 

no processo licitatório. 

b) A empresa fornecedora não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços. 

c) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 
na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes. 

d) Não for assinada, pela empresa destinatária, a nota de empenho no prazo estabelecido; 

e) A fornecedora incorrer nas condutas que ensejem rescisão administrativa, conforme previsão 
dos incisos de I a XII e XVII do art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93. 

f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a empresa 
fornecedora se recusar a reduzi-los;  

18.4. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a CONTRATANTE, fará o devido 
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de 
registro, caso não opte pelo cancelamento total da Ata quando frustradas as negociações com 
os licitantes registrados remanescentes. 

18.5. A defesa a que alude o subitem 18.1 será efetuada no respectivo processo, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, podendo o interessado, se desejar, juntar documentos e arrolar até 3 (três) 
testemunhas. 

18.6. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser CANCELADA pela Administração: 
 Automaticamente:  

a) Por decurso de prazo de vigência. 

b) Quando não restarem fornecedores registrados. 

c) Pela CONTRATANTE, quando caracterizado o interesse público.  

 
19. DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
19.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário, o prazo de 05 (cinco) dias, contados 

a partir da data de sua(s) convocação(ões), para assinar(em) os Termos de Contrato, cuja 
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vigência encontra-se nela fixado, sob pena de decair(em) do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

19.2. Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do(os) Contrato(s), a Administração poderá encaminhá-lo(s) para 
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja(m) assinado(s) no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu 
recebimento. 

19.3. O prazo estabelecido no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde 
que devidamente aceito. 

19.4. O Prazo de Vigência Contratual será a contar de sua assinatura, até o final do exercício 
financeiro em curso, prorrogável nos termos da legislação Vigente. 

19.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém 
as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, 
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, 
após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de 
habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das 
demais cominações legais. 

 
20. DO REAJUSTE 
20.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato 

ou outro instrumento, anexo a este Edital. 
20.2. As contratações decorrentes deste Pregão Eletrônico poderão sofrer alterações, obedecidas 

às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 
 

21. DO PAGAMENTO 
21.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos produtos fornecidos, 
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicada pelo 
contratado. 

21.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação aos produtos efetivamente entregues. 
21.2.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, 

se o material tiver sido entregue e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a 
adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão 
contratual.   

21.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura 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. 

21.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

21.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
21.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 

21.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 
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devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é 
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
 
 

I = (6/100) 
365 
 

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 

   
22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  
22.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 
22.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
22.1.3. Fraudar na execução do contrato; 
22.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
22.1.5. Cometer fraude fiscal; 
22.1.6. Não mantiver a proposta; 
22.1.7. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de 

validade da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro 
de preços; 

22.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

22.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 

22.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

22.5. 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. 

22.6. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no item 16.1 acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
22.6.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 
22.6.2. Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 
22.6.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 
22.6.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 
obrigação inadimplida; 

22.6.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade 
Contratante, pelo prazo de até dois anos; 

22.6.5. 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 que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados; 
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22.7. Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 
22.7.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 
22.7.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
22.7.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 
 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
23.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. A impugnação poderá ser realizada somente no sistema 
eletrônico. 

23.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 
23.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
23.4. 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. 

23.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

23.6. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado. 
 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
24.1. 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. 

24.2. 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.  

24.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
24.4. 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. 

24.5. 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. 

24.6. 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. 

24.7. 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. 

24.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br, nos dias úteis, no qual os autos do processo 
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

24.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
24.10.1. ANEXO I - Termo de Referência; 
24.10.2. ANEXO II – Minuta de Contrato; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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24.10.3. ANAEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preço. 
 

Moju- PA, 08 de Fevereiro de 2022. 
 

 

 

 

 

LEONARDO FIGUEIREDO DE AVIZ 

 Pregoeiro – CPL/PMM 

Port. 004/2019 – GP/PMM 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

UNIDADE(S) REQUISITANTE(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER 
E TURISMO. 

UNIDADE(S) CONSUMIDORA(S): DEPARTAMENTO DE CULTURA E LAZER – CALENDÁRIO 
MUNICIPAL DE EVENTOS. 

1. DA UNIDADE REQUISITANTE, OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1. O MUNICIPIO DE MOJU/PA, através da Unidade Requisitante, pretende, com base na Lei 
Federal nº 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019, Lei Complementar n° 123/2006, 
147/2014 e 155/2016, Decreto nº 9.488/2018, que altera o Decreto nº 7.892/2013, e ainda 
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como 
demais legislações correlatas, a FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE: ESTRUTURAS MODULARES 
DIVERSAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MÃO-
DE-OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPES DE APOIO, SHOWS MUSICAIS (ATRAÇÕES 
REGIONAIS E NACIONAIS) E ATRAÇÕES CULTURAIS (GRUPOS DE DANÇA) E SHOWS 
PIROTÉCNICOS, OBJETIVANDO A ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS DIVERSOS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE MOJU/PA, SOB 
COORDENAÇÃO E DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 
DESPORTO, LAZER E TURISMO DA PREFEITURA DE MOJU/PA, cujas especificações e 
quantitativos encontram-se detalhados neste Termo de Referência. 

1.2. A contratação do referido objeto será realizada através da Modalidade PREGÃO, do tipo 
ELETRÔNICO, por SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, pelo critério MENOR PREÇO 
POR LOTE, considerando o eventual fornecimento, de forma parcelada e de acordo com as 
demandas da Unidade Requisitante. 

1.3. A utilização do critério de julgamento por LOTE, de que trata a contratação do objeto, justifica-
se pela necessidade de preservar sua a integridade qualitativa, que se encontra subdividido 
por categoria e natureza, de forma que a presente contratação tem a finalidade de formar um 
todo unitário para atendimento geral e comum das necessidades da Unidade Requisitante, 
que procurou agrupar todos os serviços e fornecimentos (equipamentos, materiais, mão-de-
obra) necessários ao atendimento das necessidades finalísticas da Unidade Consumidora 
dentro de cada evento a ser realizado (se pequeno, médio ou grande porte). Some-se a isso 
a possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência que pode ser 
acompanhado ao longo dos fornecimentos e execução dos serviços (montagem de estruturas 
modulares, de som, iluminação e etc...), o que fica sobremaneira dificultado quando se trata 
de diversos prestadores de serviços, cujos padrões de produção, entrega e montagem dos 
materiais que se complementam para a execução de todo o evento em cada categoria, podem 
divergir entre situações que envolvam linha de produção, maquinários, insumos, entre outros 
fatores. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO 

2.1. A contratação do objeto se justifica pela necessidade de realização de festividades, datas 
comemorativas, carnaval, final de ano, Sete de Setembro, semana santa, mês de julho 
(período de férias), aniversário da cidade, eventos natalinos, eventos internos das Secretarias 
e demais comemorações do calendário cultural do município de Moju/PA.  

2.2. A Secretaria Municipal de Cultura e demais Secretarias da Prefeitura Municipal realizam e 

apoiam vários eventos de caráter cultural, esportivo, turístico e institucional. A necessidade 

de realização da presente contratação objetiva garantir o cumprimento do calendário cultural 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7892.htm
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de forma planejada e uniforme, através de procedimento licitatório que contemple a 

contratação de toda a estrutura necessária, gerando economia e uniformidade para 

Administração Pública Municipal, devido as limitações de pessoal e estrutura para realizações 

de vários certames para cada evento. 

2.3. Neste sentido a formação do Registro de Preços possibilita a racionalização dos gastos 

públicos e pretende gerar maior economia, obtida por meio de ganhos em escala e 

planejamento das contratações necessárias e voltadas a cada evento, sem comprometer por 

estimativas o orçamento público. 

2.4. Assim, tem-se que a contratação do referido objeto seja realizada através da Modalidade 

PREGÃO do tipo ELETRÔNICO, por SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, pelo critério 

MENOR PREÇO POR LOTE, considerando a eventual contratação e fornecimento, de forma 

parcelada e de acordo com as demandas estabelecidas pela Unidade Requisitante. 

2.5. A utilização do critério de julgamento por MENOR PREÇO POR LOTE, justifica-se por 

preservar a integridade qualitativa do objeto, que se encontra subdividido por categoria e 

natureza, de forma que a presente contratação tem a finalidade de formar um todo unitário 

para atendimento geral e comum das necessidades da Unidade Requisitante, que procurou 

agrupar todos os serviços e fornecimentos (equipamentos, materiais, mão-de-obra) 

necessários ao atendimento das necessidades finalísticas da Unidade Consumidora dentro 

de cada evento a ser realizado (se pequeno, médio ou grande porte). Some-se a isso a 

possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência que pode ser 

acompanhado ao longo dos fornecimentos e execução dos serviços (montagem de estruturas 

modulares, de som, iluminação e etc...), o que fica sobremaneira dificultado quando se trata 

de diversos prestadores de serviços, cujos padrões de produção, entrega e montagem dos 

materiais que se complementam para a execução de todo o evento em cada categoria, podem 

divergir entre situações que envolvam linha de produção, maquinários, insumos, entre outros 

fatores. 

 
3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. Os Lotes que compõem o objeto da presente contratação são:  

a) Lote I – Locação de Estruturas Modulares.  

b) Lote II – Locação de Equipamentos de Iluminação e Apoio.  

c) Lote III – Locação de Equipamentos de Sonorização e Apoio.  

d) Lote IV – Serviços de Decoração. 

e) Lote V – Mão-de-Obra Especializada e Equipes de Apoio.   

f) Lotes VI – Shows Musicais e Atrações Artísticas e Culturais. 

g) Lote VII – Montagem e Execução de Show Pirotécnico.  

3.2. Os Lotes aqui definidos são formados por materiais/equipamentos/serviços e 

fornecimentos por categoria e natureza, conforme disposição, especificação e 

quantitativos da tabela abaixo: 

LOTE I – LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS MODULARES 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 

1 

ARQUIBANCADA  
Em estrutura modulada metálica, piso em compensado ante derrapante, estruturado com perfil metálico, 
largura mínima de degrau 0,61m, revestimento no fundo com 2,20m de altura mínima, em tapume 
metálico pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata metálica, considerar espaçamento de 0,60m por 
pessoa, passarela frontal de 01.70 m mínimo, altura entre degraus de 0,25m nos três primeiros degraus 
(espaço destinado a terceira idade), e altura máxima de 0,33m nos degraus restantes. 

MT/Linear/Di
a 

2.000 
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2 

CAMARIM MED. 4 X 4M  
Climatizado, composto de estrutura de alumínio, com montantes de 02,70m de altura, e placas formicada 
tipo TS na cor branca brilhante, piso em compensado ante derrapante estruturado com perfil metálico 
recapeado com carpete na cor preta, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura 
tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a 
proporcionar maior conforto térmico no ambiente. 

Und/Diária 36 

3 

CAMAROTE 1 UN  
Em estrutura tubular metálica nas dimensões de 4,00m x 3,00 x 2,10m de altura, pé direito de 2,50m, 
piso em compensado ante derrapante, estruturado com perfil metálico pintado com tinta PVA na cor 
preta, revestido na saia, fundos e laterais até o guarda-corpo com tapumes metálicos, pintado com tinta 
ante ferruginosa na cor prata, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular 
metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a 
proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Com capacidade para 20 lugares. 

UND 12 

4 

CERCA MODULADA  
Em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 01,00m, 02,00m, ou 03,00m de comprimento 
por 01,10 metro de altura, executadas com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas 
com espessura mínima de 2,65 mm de parede de modo a proporcionar um peso próprio compatível com 
as necessidades de isolamento para público.· As divisões internas de fechamento das cercas poderão 
ser em tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros 
entre elas de modo a não causar acidentes com crianças.· As ligações entre cercas deverão ser um 
sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e 
distribuição de cargas entre elas. 

Metro 500 

5 

PALANQUE MED. 6 X 4M  
Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas 
(48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante, com 
15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos.· 
Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter 
gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.· 
As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 
1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.· Os palanques devem 
ser guarnecidos por guarda-corpos em estrutura tubular metálica, com no mínimo duas linhas de tubos 
galvanizados de diâmetro mínimo de 1½ polegadas (48,30 mm) e espessura mínima de paredes com 3 
mm. 

UND 16 

6 

PALANQUE MED. 4m X 4m 
Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas 
(48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante com 
15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos.· 
Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter 
gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.· 
As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 
1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura.· Os palanques devem 
ser guarnecidos por guarda-corpos em estrutura tubular metálica, com no mínimo duas linhas de tubos 
galvanizados de diâmetro mínimo de 1½ polegadas (48,30 mm) e espessura mínima de paredes com 3 
mm. 

UND 16 

7 

PALCO MED. 18m X 14m 
Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas 
(48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante com 
15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As 
bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 
1¼ polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda 
em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, 
de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. · As bases deverão ser montadas sobre 
sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um 
perfeito e seguro nivelamento da estrutura. 

Diária 15 

8 

PALCO MED. 12m X 8m 
Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas 
(48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante com 
15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As 
bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 
¼ polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda 
em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, 
de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. · As bases deverão ser montadas sobre 
sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um 
perfeito e seguro nivelamento da estrutura. 

Diária 12 

9 

PALCO MED. 8m X 6m 
Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas 
(48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante com 
15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As 
bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 
¼ polegadas de modo a se 

Diária 16 
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fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda 
em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, 
de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. · As bases deverão ser montadas sobre 
sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um 
perfeito e seguro nivelamento da estrutura. 

10 

PALCO MED. 6m X 4m 
Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas 
(48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante com 
15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As 
bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 
¼ polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura 
tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a 
proporcionar maior conforto térmico no ambiente. · As bases deverão ser montadas sobre sapatas 
ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito 
e seguro nivelamento 
da estrutura. 

Diária 24 

11 

PASSARELA T 10m  
Em estrutura metálica desmontável, com largura de 3,00m e 1,50m de altura, com pisos em compensado 
naval ente derrapante, e revestimentos externos em tapume metálico pintado com tinta ante ferruginosa 
na cor prata. 

Metro 500 

12 
PÓRTICO  
Em estrutura tubular metálica de sistema Box Truss Q30 em Alumínio, com vão de 10,00m de largura x 
5,00m de altura.  

Diária 24 

13 
PRATICÁVEIS PARA SONORIZAÇÃO (ABERTO)  
Em estrutura metálica desmontável, nas dimensões de 1,50m x 1,50m x 2,00m de altura, com piso em 
compensado naval ante derrapante, pintado com tinta PVA na cor preta. 

UND 24 

14 

TABLADO COM ALTURA ATÉ 1,30m 
Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas 
(48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante, com 
15 mm de espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As 
bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 
1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. 

Metro 400 

15 
TAPUME METÁLICO 
Será em chapa de aço galvanizada emoldurada com perfil de alta resistência, com altura mínima de 
2,45m, fixada ao solo com mão-francesa e piquete de aço. 

Metro 200 

16 

TENDA 10m X 06m 
Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter 
gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente 
a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ 
polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra 
estrutura de apoio através de cabos de aço. 

Diária 32 

17 

TENDA 6m X 6m 
Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter 
gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente 
a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ 
polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra 
estrutura de apoio através de cabos de aço. 

Diária 50 

18 

TENDA 3m X 3m 
Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter 
gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente 
a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ 
polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, devidamente estaiados no solo ou em outra 
estrutura de apoio através de cabos de aço. 

Diária 30 
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19 
TORRE PARA SONORIZAÇÃO 
Tipo Fly, nas dimensões de 2,00m x 8,00m de altura,em estrutura tubular metálica em sistema Box Truus 
– Q30 em Alumínio. 

UND 24 

20 

BANHEIRO QUIMICO  
Individual portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem em polietileno ou material similar, 
com teto, dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa 
de dejeto, porta papel higiênico fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral. 

UND 150 

21 

BANHEIRO QUIMICO PARA CADEIRANTE  
Individual portátil, para usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e 
desmontagem em polietileno ou material similar com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam 
a movimentação de cadeiras de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os 
equipamentos e acessório de segurança que atendam às exigências previstas em normas técnicas 
aprovadas pelos órgãos oficiais competentes. 

UND 32 

LOTE II – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E APOIO 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 

1 

GRUPO GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KVA 
Trifásicos, tensão 220/110V, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, 
cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte 
rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de 
barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas fontes de 
energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem 
com ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros de 
comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm2, no mínimo, com 05 metros com conectores. 

Diária 16 

2 

GRUPO GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA 
Trifásicos, tensão 440/380/220/110 VAC, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível de ruído 
sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por meio de grampos fixados no chassi 
para transporte rápido, com 02 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), 
quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave reversora para duas 
fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de 
montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 metros 
de comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm2, no mínimo, com 05 metros com conectores. 

Diária 12 

3 

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 01 (PEQUENO PORTE) COM: 

 120 lâmpadas par 64; 

 16 elipsoidal; 

 06 ribaltas; 

 30 par led de 3w; 

 24 lâmpadas ACL ou locolight; 

 12 reletores mini brutes; 

 02 máquinas de fumaça; 

 30 moving heads spot; 

 30 moving beam; 

 12 strob atomic 3000; 

 02 canhões seguidores; 

 03 mesas de luz digital de 2048 canais DMX; 

 03 sistemas de dimer digital DMX com 60 canais de4kwa; 

 04 pontos de intercon; 

 Boxtruss e fiação necessária para as ligações dos equipamentos. 

Serviço 12 

4 

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 02 (MÉDIO PORTE) COM: 
60 refletores par 64, 16 ribaltas, 24 lâmpadas ACL ou locolight, 80 metros de estrutura de alumínio 
especial de 01,02,03 e 04 metros, 16 box truss de 01,02,03 e 04 metros, corner box, dobradiças para 
box, Parafusos/Arruelas, bases de box, sleeves para box, Talhas/Motores, talhas manuais de 01 
tonelada, 24 cintas de 01 tonelada;  
Acessórios: Fiação, cabos de AC compatíveis para ligação do sistema de iluminação, distribuidores de 
energia, extensões, cabos de comando dimensionados para interligação dos equipamentos. 

Serviço 12 

5 

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 04 (GRANDE PORTE) COM: 

 24 Lâmpadas par 64 foco 05; 

 16 Parled; 

 04 Mini brutes; 

 01 Mesa de luz digital de 24 canais DMX; 

 01Dimmer de 12 canais de 4kw; 

 01 Máquina de fumaça com ventilador; 

 Boxtruss e fiação necessária para as ligações dos equipamentos. 

Serviço 12 

6 

LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED  
01 painel de 3X2 m em led de alta resolução (10mm), outdoor e indoor, com dimensões 200X400mm, 
com processador de vídeo, estrutura de box em alumínio, cabos e acessórios, computador com sistema 
de projeção. 

Diária 12 

LOTE III – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E APOIO 
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 

1 

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE (PA) COM: 

 01 Mesa de som 56 canais com 24 mandadas digital; 

 01 multicabo de 64 canais com 60 metros + splinter; 

 02 processadores digitais; 

 02 CD player; 

 01 notebook; 

 24 caixas de subgrave com 02 falantes de 18”; 

 24 caixas de alta frequência Line Array com 2x12” + 2X8”+driver; 

 04 torres de delay cada com 6 unidades de caixas de alta frequência Line Array com 1x12” + 
driver e 04unidades de caixas de subgrave com 02falantes de 18”. 

 
Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as 
devidas ligações. 
 
MONITOR (PALCO) 

 01 Mesa de som 56 canais com 32 mandadas digital; 

 02 processadores digitais para o sidefill; 

 01 sidefill com 2 caixa para subgrave com 2x18” e 2 caixa de 3 vias com1x15” + 1x10” + driver 
ou 8 caixas de alta frequência Line Array com1x12”+ driver para cada lado (esquerdo e direito); 

 16 monitores 2x12” + driver de 2”; 

 02 monitores tipo drumfill com 2x15” + driver 2”; 

 02 caixas de sub grave de bateria com 02 falantes de 18”. 
 
Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema 
acima e fiação e conexões para as devidas ligações. 
 
MICROFONES E ACESSORIOS 

 30 microfones sem fio UHF; 

 40 microfones dinâmicos; 

 20 microfones tipo condensador; 

 12 direct Box ativo e passivo; 

 50 pedestais tipo girafa para microfone; 

 16 garras para instrumentos; 

 12 fones de ouvido para monitoração in ear; 

 03 power play (amplificador para fone de ouvido) sendo cada um para 04 fones; 

 cabos e conexões completos para o sistema. 
 
BACKLINES 

 02 amplificadores para guitarra 100 w + caixa com 4x12”; 

 02 amplificadores de guitarra tipo cubo com 2x12”; 

 01 amplificador para contrabaixo com 01 caixa com 4x10” + 1x15”; 

 02 kits de bateria acústica completos; 

 12 praticáveis 2,0x1,0m; 

 01 amplificador para teclado (tipo combo). 

Diária 10 

2 

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE COM:  

 01 Mesa de som digital de 48 canais com 16 mandadas auxiliares; 

 01 Multicabo de 48 canais com 60 metros + spliter; 

 02 Processadores digitais; 

 01 CD/DVD player; 

 01 Notebook; 

 16 Caixas de subgrave com 02 falantes de 18”; 

 16 Caixas de alta frequência Line Array com 2x12 + 4x6.5” + 2 Driver em guias de onda. 
 

Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as 
devidas ligações. 
 
MONITOR (PALCO) 

 01 Mesa de som digital 48 canais com 16 mandadas auxiliares; 

 01 Processador digital para o sidefill; 

 01 Sidefill com 2 caixa para subgrave com 2x18” e 2 caixa de 3 vias, com 1x15”+1x10”+ driver 
ou 2 caixas de alta frequência Line Array com 1x12”+ driver para cada lado (esquerdo e direito); 

 10 Monitores 2x12” + driver de 2”; 

 02 Monitores tipo drumfill com 2x15” + driver 2” 04 Multicabos de 12 canais. 
 
Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as 
devidas ligações. 
 
MICROFONES E ACESSORIOS 

 08 Microfones sem fio UHF; 

Diária 20 
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 24 Microfones dinâmicos; 

 04 Microfones tipo condensador; 

 12 Direct Box; 

 28 Pedestais tipo girafa para microfone; 

 12 Garras para instrumentos. 
 

Cabos e conexões necessários para os devidos equipamentos. 
 
BACKLINES 

 02 Amplificadores para guitarra 100 w + caixa; 

 01 Amplificador para contrabaixo com 1 caixa com 4x10” +1x15”; 

 01 Kit de bateria acústica completo; 

 08 Praticáveis 2,0x1,0m; 

 01 Amplificador de teclado (tipo combo). 
 
Sistema de Comunicação Intercom com 02 pontos. 

3 

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE 1 COM: 

 01 Mesa de som 16 canais digital com 08 mandadas de auxiliar; 

 06 Caixas amplificadas de 500 w cada com pedestal (todas ativas); 

 06 Microfones dinâmicos; 

 02 Microfones lapela sem fio UHF; 

 02 Microfones sem fio UHF; 

 08 Pedestais tipo girafa para microfone; 

 08 Pedestais de mesa para microfone; 

 01 CD/DVD player; 

 01 Notebook; 

 02 Monitores de voz ativos de 500w cada. 
 
Cabos e conexões necessárias para ligação de todo o equipamento acima descrito 

Diária 20 

4 

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE 2 COM:  

 01 Mesa de som 16 canais; 

 02 Caixas amplificadas de 500 w cada com pedestal (todas 

 ativas); 

 03 Microfones dinâmicos; 

 01 Microfone sem fio UHF 

 04 Pedestais tipo girafa para microfone; 

 01 CD/DVD player; 

 01 Notebook; 

 02 Monitores de voz ativos de 500w cada; 

 04 Praticáveis 2,0x1,0m. 
 
Cabos e conexões necessárias para ligação de todo o equipamento acima descrito. 

Diária 30 

5 

LOCAÇÃO DE MINI TRIO ELETRICO COM: 
01 Caminhão de pequeno porte com 04 caixas na frente, 06 caixas no fundo e 16 caixas nas laterais, 
sendo 08 por lado, com falantes de 15" + 10" + driver por caixa, mesa de som de 16 canais digital, 02 
microfones sem fio UHF, 06 microfones dinâmicos, 01 CD/DVD player e 01 Notebook, cabos e conexões 
necessárias para ligação de todo o equipamento acima descrito, assim como para ligar instrumentos 
como violões, teclados e cavacos. 

Diária 10 

6 
LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO COM:  
01 Caminhão (Cavalo Mecânico) + Carreta com som de Grande Porte e com Gerador de energia. 

Diária 6 

7 
SONORIZAÇÃO DE APOIO – TORRES DE DELAY 
Torre de Delay, cada uma com 4 unidades de caixas de alta frequência LineArray com falantes 15" + 10" 
+ driver. Tam. 6m de altura. 

Diária 12 

8 
01 CARRO DE SOM DE PEQUENO PORTE  
Com 01 caixa na frente, 01 caixa no fundo e 02 caixas nas laterais, sendo 02 por lado, com falantes de 
15" + 10" + driver por caixa, mesa de som de 04 canaisl, 02 microfones dinâmicos, 01 CD play automotivo. 

Diária 200 

9 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO – SOM DE CARRETINHA SONORA COM:  
Capacidade para garantir a sonorização de aproximadamente 300m², com 06 sub-grave de falante de 18 
spi graves, 06 médios com falante de 15spi, 06 cornetas, 06 TI, 01 mesa digital de 24 canais, 
01processador digital de caixa, 01 equalizador estéreo de 31 bandas, 02 microfones com fio, 02 
microfones sem fio, 01 iluminação completa e 01 Djs. 

Diária 30 

10 01 KIT DE CD PLAY COM 01 PROFISSIONAL (DJ)+ 01 NOTEBOOK  Diária 30 

LOTE IV – SERVIÇOS DE DECORAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 

1 
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO – GRANDE PORTE 
Serviços de coordenação e execução artística de decoração para eventos de grande porte. Incluso mão 
de obra e material. 

Serviço 16 
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2 
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO – MÉDIO PORTE 
Serviços de coordenação e execução artística de decoração para eventos de médio porte. Incluso mão 
de obra e material. 

Serviço 24 

3 
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO – PEQUENO PORTE 
Serviços de coordenação e execução artística de decoração para eventos de pequeno porte. Incluso mão 
de obra e material. 

Serviço 36 

LOTE V – MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPES DE APOIO 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 

1 

EQUIPE DE SEGURANÇA - EVENTO PEQUENO PORTE – 10 PESSOAS 
Equipe composta por 08 homens e 02 mulheres. Profissional habilitado a efetuar atividades relacionadas 
aos serviços de segurança desarmada, uniformizado e com registro na Secretaria de Segurança Pública 
ou órgão equivalente. 

Diária 20 

2 

EQUIPE DE SEGURANÇA - EVENTO MÉDIO PORTE – 20 PESSOAS 
Equipe composta por 16 homens e 04 mulheres. Profissional habilitado a efetuar atividades relacionadas 
aos serviços de segurança desarmada, uniformizado e com registro na Secretaria de Segurança Pública 
ou órgão equivalente. 

Diária 15 

3 

EQUIPE DE SEGURANÇA - EVENTO GRANDE PORTE – 30 PESSOAS 
Equipe composta por 24 homens e 06 mulheres. Profissional habilitado a efetuar atividades relacionadas 
aos serviços de segurança desarmada, uniformizado e com registro na Secretaria de Segurança Pública 
ou órgão equivalente. 

Diária 15 

4 

EQUIPE DE ARBITRAGEM ESPORTIVA – 02 PESSOAS 
Profissional habilitado para atuar como árbitro esportivo, pelo período diário de 12h, em Torneios 
Esportivos e Gincanas de Bairros, nas modalidades: Futsal, volei, basquete, e demais modalidades 
esportivas. Categoria: Feminino e Masculino. 

Diária 20 

LOTE VI - SHOWS MUSICAIS E ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 

 
1 

SHOW BANDA MUSICAL - ATRAÇÃO REGIONAL – CATEGORIA POPULAR 1  
Contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução de show de 02h30min minutos de 
BANDA REGIONAL de música popular nacional, de repertório variado, com os hits mais tocados pelas 
rádios, segundo a tabela do ECAD nos últimos 05 anos, nos estilos: arrocha, axé, samba, pagode, funk, 
forró e sertanejo, que detenha no mínimo 02 vocais, 08 músicos (com guitarra, baixo, violão, cavaco, 
bateria, teclado, etc.). Incluindo transporte, alimentação e estadia.  

UND 15 

2 

SHOW BANDA MUSICAL – ATRAÇÃO NACIONAL – CATEGORIA POPULAR 
Contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução de show de 02h30min minutos de 
BANDA MUSICAL NACIONAL POPULAR de renome nacional, que atua dentro dos limites nacionais. 
Com repertório reconhecidamente de sucesso nacional. A banda deverá ter no mínimo a seguinte 
formação: 01 cantor, 01 tecladista, 01 baterista, 01 contrabaixista, 01 guitarrista, 01 iluminador e 02 
técnicos de som. Incluindo transporte, alimentação e estadia. 

UND 6 

3 

SHOW MUSICAL – ATRAÇÃO LOCAL – CATEGORIA POPULAR 
Contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução de de show de 02h30min minutos de 
BANDA LOCAL de música popular nacional, de repertório variado, com os hits mais tocados pelas rádios, 
segundo a tabela do ECAD nos últimos 05 anos, nos estilos: arrocha, axé, samba, pagode, funk, forró e 
sertanejo, que detenha no mínimo 02 vocais, 04 músicos (com guitarra, baixo, violão, cavaco, bateria, 
teclado, etc.). Incluindo transporte, alimentação e estadia. 

UND 30 

4 

APRESENTAÇÃO DE GRUPO ARTÍSTICO DE DANÇA  
Contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução de apresentação de atração de Grupo 
Artístico de Dança, composto por no mínimo 10 integrantes, para apresentação de dança regional 
categorias: Carimbó, Forró, Quadrilha Junina, Samba, Rip Rop (Dança de Rua) e demais categoriais 
regionais. Incluindo possíveis despesas com deslocamento. 

UND 20 

LOTE VII - MONTAGEM E EXECUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 

1 
SHOW PIROTÉCNICO 1  
Composto de girândola 468 tiros, kit morteiro 2’, 3’, 4’ e 5’ pol, torta 50 tubos cores, kit 100 tubos luzes e 
cores e leque 5’ pol. 

Unidade 10 

2 
SHOW PIROTÉCNICO 2 
Composto de girândola 468 cores, kit 12 morteiros 2’ e 6 morteiros de 3’pol, torta 49 tubos cores, kit 100 
tubos luzes e cores e leque lobo 5’ pol. 

Unidade 15 

 

3.3. Especificações Gerais do objeto: 

3.3.1. Sempre que julgar necessário o Órgão Contratante solicitará, durante a vigência da ARP, a 

contratação e fornecimento do objeto (lotes e itens registrados) na quantidade necessária, 

mediante a elaboração do instrumento contratual. 

3.3.2. O fornecimento dos serviços/materiais/equipamentos nos quantitativos acima relacionados 

foram previstos para consumo mínimo anual, a serem demandados para execução de acordo 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 
CNPJ nº 05.105.135/0001-35 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 

 

Praça da Matriz, s/n – Centro – Moju – PA – CEP 68. 450 - 000. 
Página 29 de 48 

com a necessidade da Unidade Requisitante, de forma parcelada e eventual, em atendimento 

ao calendário municipal de eventos culturais, festividades, datas comemorativas e demais 

atividades internas que demandem a utilização do objeto da contratação, e terão como 

parâmetro eventos com as seguintes proporções:  

a) Evento de Pequeno Porte: Público de 1 a 500 pessoas; 

b) Evento de Médio Porte: Público de 501 a 5.000 pessoas; 

c) Evento de Grande Porte: Público de 5.001 a 20.000 pessoas; 

d) Programações e eventos internos: público inferior a 5.000 pessoas. 

3.3.3. Os materiais e equipamentos deverão ser de boa procedência, estar em perfeito estado de 

funcionamento, conservação e segurança, bem como atender todas as normas e diretrizes 

da ABNT, INMETRO, CREA e Corpo de Bombeiros. 

3.3.4. Todas as estruturas modulares, equipamentos elétricos, eletrônicos, estruturas para show 

pirotécnicos e áreas de instalação deverão ser vistoriadas e aprovadas pelo Corpo de 

Bombeiros e CREA, como condição para sua utilização durante a instalação e montagem. 

3.3.5. A(s) empresa(s) contratada(s) deverão indicar profissional responsável técnico 

(preferencialmente técnico da área pertinente à atividade/categoria de cada Lote), que as 

represente perante a Contratante durante a execução dos serviços. 

3.3.6. O local para entrega, montagem e organização dos eventos será previamente designado pela 

Unidade Requisitante à CONTRATADA, através da emissão de Ordem de Serviço, com a 

antecedência necessária à organização interna da empresa para atendimento do que fora 

demandado.  

3.3.7. Nos preços propostos deverão estar inclusos valores referentes ao transporte do material até 

o local, mão-de-obra de montagem e desmontagem e demais encargos incidentes para a 

execução do objeto desta contratação. 

3.3.8. A contratada deverá dispor de todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessários, 

adequados e em quantidade suficiente para a perfeita execução do objeto contratual, 

observando as disposições constantes no Termo de Referência. 

3.3.9. As ferramentas, equipamentos e materiais empregados na execução dos serviços deverão 

ser de propriedade da contratada e ficarão sob a sua responsabilidade. 

3.3.10. As ferramentas, equipamentos e materiais que se danificarem pelo uso ou extraviarem 

deverão ter sua reposição imediata pela contratada e o extravio não poderá ser usado como 

subterfúgio para o descumprimento de qualquer exigência contratual ou inobservância das 

disposições neste instrumento. 

 
4. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO 

4.1. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (Doze) meses, a contar de sua 

assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em 

dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e excluir o último. 

4.2. A vigência contratual será, a contar da assinatura do Instrumento Contratual, até o final 

do exercício financeiro que estiver em curso, com eficácia legal após a publicação do seu 

extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e 

excluir o último, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei. 

4.3. Os fornecimentos serão realizados de forma parcelada, mediante a emissão de ordem de 

Fornecimento/Serviço pelo Setor de Compras Municipal, em atendimento à demanda da 

Unidade Requisitante sob a anuência e avaliação da Secretaria Municipal de Cultura, 

Desporto, Lazer e Turismo.  



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 
CNPJ nº 05.105.135/0001-35 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 

 

Praça da Matriz, s/n – Centro – Moju – PA – CEP 68. 450 - 000. 
Página 30 de 48 

4.4. Após emissão da ordem de fornecimento/serviço, o fornecedor terá o prazo de até 15 

(Quinze) dias para a entrega, montagem, preparação de estrutura técnica de módulos, 

som, imagem, show entre outros para atendimento integral do objeto à Unidade 

Requisitante. 

4.5. O local para entrega, montagem e organização dos eventos será previamente designado pela 

Unidade Requisitante à CONTRATADA, através da emissão de Ordem de Serviço, com a 

antecedência necessária à organização interna da empresa para atendimento do que fora 

demandado. 

4.6. O recebimento dos materiais/equipamentos, estruturas modulares e serviços deverá 

ocorrer de forma provisória durante o prazo de 15 (quinze) dias, prazo este necessário 

para verificação das especificações, qualidade e atendimento integral do objeto. Depois da 

verificação de conformidade do objeto, deverá ser recebido em caráter definitivo no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas. 

4.7. Caso os materiais/equipamentos/serviços/estruturas que compõem o objeto, sejam 

entregues em desconformidade ou sem condição de uso, a fiscalização do contrato 

notificará o fornecedor para que no prazo de até 03 (três) dias úteis, seja efetivado o 

saneamento/refazimento das desconformidades apontadas.  

4.8. Os materiais/equipamentos/serviços/estruturas fornecidos devem ser de boa qualidade e 

procedência comprovada. 

4.9. O fornecimento será de forma fracionada conforme e a necessidade da Unidade Requisitante, 

que apresentará requisição para cada fornecimento; 

4.10. Os fornecimentos e execução dos serviços poderão ser acionados aos sábados, domingos e 

feriados de acordo com a ordem e fornecimento/requisição em conformidade com o 

Representante do Fornecedor. 

4.11. Todos os custos com transporte, materiais, equipamentos e mão de obra são de 

responsabilidade do fornecedor ganhador da licitação. 

4.12. A licitante fará o controle do seu fornecimento por meio de requisições as quais deverão ser 

rubricadas pela pessoa encarregada pelo recebimento no local designado, devendo o 

contratado apresentarem-nas acompanhadas de nota fiscal, quando do pagamento. 

 

5. DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. A Contratada deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no 

prazo de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação. 

5.2. A Administração Municipal reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 

atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em 

desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

5.3. A Administração Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes 

a multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos da Lei. 

5.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira 

por atraso de pagamento. 

 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. Considerando que a presente contratação decorre do Sistema de Registro de Preços, as 

despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos 

orçamentários indicados conforme disponibilidade informada pelo Setor Contábil, mediante 

prévia consulta, oportunamente no momento da geração de instrumento contratual, mediante 

prévia consulta, dado o valor da despesa a ser contratada. 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 
CNPJ nº 05.105.135/0001-35 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 

 

Praça da Matriz, s/n – Centro – Moju – PA – CEP 68. 450 - 000. 
Página 31 de 48 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Impedir que terceiros forneçam o objeto deste Termo de Referência; 

7.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 

da Contratada; 

7.3. Devolver os materiais que não apresentarem condições de serem consumidos; 

7.4. Solicitar a troca dos materiais devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Fiscal do 

Contrato; 

7.5. Solicitar, por intermédio de Ordem/Requisição de compra/fornecimento, por servidor 

designado para este fim, a execução dos fornecimentos contratados; 

7.6. Comunicar à Contratada, qualquer irregularidade durante a execução contratual e interromper 

imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

7.7. Realizar os pagamentos devidos nas datas aprazadas. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Cumprir fielmente as exigências da Administração Municipal, naquilo que não contrariar o aqui 

previsto; 

8.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Administração Municipal, 

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

8.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Administração Municipal; 

8.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração Municipal ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante; 

8.5. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da 

Administração Municipal quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados 

durante a execução do contrato; 

8.6. Efetuar os fornecimentos, objeto da Autorização/Requisição/Fornecimento, de acordo com as 

necessidades da(s) Unidade(s) Requisitante(s), após o recebimento de requisições expedidas 

pelo Setor competente; 

8.7. Comunicar ao Setor competente por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

8.8. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na ocasião da 

contratação. 

 

9. DA REFERÊNCIA DE PREÇO DE MERCADO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO DO 

OBJETO 

9.1. MÉTODO DE PESQUISA: Os preços de referência foram obtidos por meio de pesquisa de 

preço de mercado, entre empresas do ramo/atividade do objeto da contratação, cujas 

referências unitária, total e global resultam de média aritmética entre os preços pesquisados, 

conforme demonstra Mapa Comparativo de Preços, anexo a este Termo. 

9.2. Referência para utilização do critério de julgamento: Menor Preço por Lote, na forma 

das tabelas de referência abaixo: 
LOTE 01 – LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS MODULARES DIVERSAS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 
VALOR 

MÉDIO UNIT. 
VALOR MÉDIO 

TOTAL 

1 

ARQUIBANCADA  
Em estrutura modulada metálica, piso em compensado ante derrapante, 
estruturado com perfil metálico, largura mínima de degrau 0,61m, 
revestimento no fundo com 2,20m de altura mínima, em tapume metálico 
pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata metálica, considerar 
espaçamento de 0,60m por pessoa, passarela frontal de 01.70 m mínimo, 

MT/Linear
/Dia 

2.00
0 

 R$  
233,33  

 R$        
466.666,67  
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altura entre degraus de 0,25m nos três primeiros degraus (espaço destinado 
a terceira idade), e altura máxima de 0,33m nos degraus restantes. 

2 

CAMARIM MED. 4 X 4M  
Climatizado, composto de estrutura de alumínio, com montantes de 02,70m 
de altura, e placas formicada tipo TS na cor branca brilhante, piso em 
compensado ante derrapante estruturado com perfil metálico recapeado com 
carpete na cor preta, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em 
estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima 
de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no 
ambiente. 

Und/Diári
a 

36 
 R$            

2.400,00  
 R$          

86.400,00  

3 

CAMAROTE 1 UN  
Em estrutura tubular metálica nas dimensões de 4,00m x 3,00 x 2,10m de 
altura, pé direito de 2,50m, piso em compensado ante derrapante, estruturado 
com perfil metálico pintado com tinta PVA na cor preta, revestido na saia, 
fundos e laterais até o guarda-corpo com tapumes metálicos, pintado com 
tinta ante ferruginosa na cor prata, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre 
tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lona ter 
gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar maior 
conforto térmico no ambiente. Com capacidade para 20 lugares. 

UND 12 
 R$            

2.400,00  
 R$          

28.800,00  

4 

CERCA MODULADA  
Em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 01,00m, 02,00m, 
ou 03,00m de comprimento por 01,10 metro de altura, executadas com tubos 
galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas com espessura mínima 
de 2,65 mm de parede de modo a proporcionar um peso próprio compatível 
com as necessidades de isolamento para público.· As divisões internas de 
fechamento das cercas poderão ser em tubos ou barras metálicas, não 
podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de 
modo a não causar acidentes com crianças.· As ligações entre cercas 
deverão ser um sistema de encaixe que garanta a continuidade e estabilidade 
da linha, permitindo a transferência e distribuição de cargas entre elas. 

Metro 500 
 R$                 

29,00  
 R$          

14.500,00  

5 

PALANQUE MED. 6 X 4M  
Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos 
metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante, com 15 mm de 
espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização 
de pregos.· Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular 
metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro 
solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.· As bases 
deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com 
espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura.· Os palanques devem ser guarnecidos por guarda-
corpos em estrutura tubular metálica, com no mínimo duas linhas de tubos 
galvanizados de diâmetro mínimo de 1½ polegadas (48,30 mm) e espessura 
mínima de paredes com 3 mm. 

UND 16 
 R$            

3.166,67  
 R$          

50.666,67  

6 

PALANQUE MED. 4m X 4m 
Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos 
metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de 
espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização 
de pregos.· Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular 
metálica galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro 
solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente.· As bases 
deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com 
espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro 
nivelamento da estrutura.· Os palanques devem ser guarnecidos por guarda-
corpos em estrutura tubular metálica, com no mínimo duas linhas de tubos 
galvanizados de diâmetro mínimo de 1½ polegadas (48,30 mm) e espessura 
mínima de paredes com 3 mm. 

UND 16 
 R$            

2.633,33  
 R$          

42.133,33  

7 

PALCO MED. 18m X 14m 
Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos 
metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de 
espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização 
de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em 
fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em 
lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo 
a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar 
maior conforto térmico no ambiente. · As bases deverão ser montadas sobre 
sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ 
polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. 

Diária 15 
 R$          

22.333,33  
 R$        

335.000,00  
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8 

PALCO MED. 12m X 8m 
Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos 
metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de 
espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização 
de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em 
fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em 
lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo 
a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar 
maior conforto térmico no ambiente. · As bases deverão ser montadas sobre 
sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ 
polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. 

Diária 12 
 R$          

11.200,00  
 R$        

134.400,00  

9 

PALCO MED. 8m X 6m 
Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos 
metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de 
espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização 
de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em 
fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em 
lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo 
a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar 
maior conforto térmico no ambiente. · As bases deverão ser montadas sobre 
sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ 
polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. 

Diária 16 
 R$            

7.106,67  
 R$        

113.706,67  

10 

PALCO MED. 6m X 4m 
Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos 
metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante com 15 mm de 
espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização 
de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em 
fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a se 
fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura em lona 
vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a 
lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo a proporcionar 
maior conforto térmico no ambiente. · As bases deverão ser montadas sobre 
sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ 
polegadas de modo a se fazer um perfeito e seguro nivelamento 
da estrutura. 

Diária 24 
 R$            

5.773,33  
 R$        

138.560,00  

11 

PASSARELA T 10m  
Em estrutura metálica desmontável, com largura de 3,00m e 1,50m de altura, 
com pisos em compensado naval ente derrapante, e revestimentos externos 
em tapume metálico pintado com tinta ante ferruginosa na cor prata. 

Metro 500 
 R$               

170,00  
 R$          

85.000,00  

12 
PÓRTICO  
Em estrutura tubular metálica de sistema Box Truss Q30 em Alumínio, com 
vão de 10,00m de largura x 5,00m de altura.  

Diária 24 
 R$            

2.933,33  
 R$          

70.400,00  

13 

PRATICÁVEIS PARA SONORIZAÇÃO (ABERTO)  
Em estrutura metálica desmontável, nas dimensões de 1,50m x 1,50m x 
2,00m de altura, com piso em compensado naval ante derrapante, pintado 
com tinta PVA na cor preta. 

UND 24 
 R$               

416,67  
 R$          

10.000,00  

14 

TABLADO COM ALTURA ATÉ 1,30m 
Em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de 
diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos 
metálicos, com pisos em compensado naval ante derrapante, com 15 mm de 
espessura, estruturados e fixados em tubos e perfis metálicos sem a utilização 
de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em 
fusos metálicos com espessura mínima de 1¼ polegadas de modo a se fazer 
um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. 

Metro 400 
 R$                 

96,67  
 R$          

38.666,67  

15 

TAPUME METÁLICO 
Será em chapa de aço galvanizada emoldurada com perfil de alta resistência, 
com altura mínima de 2,45m, fixada ao solo com mão-francesa e piquete de 
aço. 

Metro 200 
 R$                 

65,33  
 R$          

13.066,67  
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16 

TENDA 10m X 06m 
Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica 
galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, 
de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. 
Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro 
mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, 
devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de 
cabos de aço. 

Diária 32 
 R$            

1.500,00  
 R$          

48.000,00  

17 

TENDA 6m X 6m 
Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica 
galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, 
de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. 
Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro 
mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, 
devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de 
cabos de aço. 

Diária 50 
 R$            

1.258,33  
 R$          

62.916,67  

18 

TENDA 3m X 3m 
Cobertura em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica 
galvanizada, devendo a lona ter gramatura mínima de 550g/m² e filtro solar, 
de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. 
Deverá ser montada sobre pilares com tubos galvanizados de diâmetro 
mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, 
devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de 
cabos de aço. 

Diária 30 
 R$               

886,67  
 R$          

26.600,00  

19 
TORRE PARA SONORIZAÇÃO 
Tipo Fly, nas dimensões de 2,00m x 8,00m de altura,em estrutura tubular 
metálica em sistema Box Truus – Q30 em Alumínio. 

UND 24 
 R$            

1.133,33  
 R$          

27.200,00  

20 

BANHEIRO QUIMICO  
Individual portátil, com montagem, manutenção diária e desmontagem em 
polietileno ou material similar, com teto, dimensões mínimas de 1,10m de 
frente x 1,10m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta 
papel higiênico fechamento com identificação de ocupado, para uso do 
público em geral. 

UND 150 
 R$               

356,67  
 R$          

53.500,00  

21 

BANHEIRO QUIMICO PARA CADEIRANTE  
Individual portátil, para usuários de cadeiras de rodas, com montagem, 
manutenção diária e desmontagem em polietileno ou material similar com teto 
translúcido, dimensões padrões, que permitam a movimentação de cadeiras 
de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os 
equipamentos e acessório de segurança que atendam às exigências previstas 
em normas técnicas aprovadas pelos órgãos oficiais competentes. 

UND 32 
 R$               

456,67  
 R$          

14.613,33  

VALOR TOTAL DO LOTE I 
R$ 

1.860.796,67 

LOTE II – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E APOIO 

1 

GRUPO GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KVA 
Trifásicos, tensão 220/110V, 60 Hz, disjuntor de proteção, silenciado em nível 
de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a um caminhão por 
meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, com 02 jogos de 
cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 25m), quadro de 
barramento de cobre para conexão intermediária com isoladores e chave 
reversora para duas fontes de energia elétrica dimensionada de acordo com 
a potência de grupo gerador, incluindo custo de montagem com ponto de 
aterramento para proteção composto de 01 (uma) haste de cobre de 03 
metros de comprimento, com cordoalha de cobre n 16 mm2, no mínimo, com 
05 metros com conectores. 

Diária 16 
 R$            

3.900,00  
 R$          

62.400,00  

2 

GRUPO GERADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA 
Trifásicos, tensão 440/380/220/110 VAC, 60 Hz, disjuntor de proteção, 
silenciado em nível de ruído sonoro de 32 db, cabine 1,5 metros, acoplado a 
um caminhão por meio de grampos fixados no chassi para transporte rápido, 
com 02 jogos de cabos de 95mm/4lances/25 metros flexíveis (95mm x 4 x 
25m), quadro de barramento de cobre para conexão intermediária com 
isoladores e chave reversora para duas fontes de energia elétrica 
dimensionada de acordo com a potência de grupo gerador, incluindo custo de 
montagem com ponto de aterramento para proteção composto de 01 (uma) 
haste de cobre de 03 metros de comprimento, com cordoalha de cobre n 16 
mm2, no mínimo, com 05 metros com conectores. 

Diária 12 
 R$            

4.900,00  
 R$          

58.800,00  

3 

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 01 (PEQUENO PORTE) COM: 

 120 lâmpadas par 64; 

 16 elipsoidal; 

Serviço 12 
 R$            

6.233,33  
 R$          

74.800,00  
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 06 ribaltas; 

 30 par led de 3w; 

 24 lâmpadas ACL ou locolight; 

 12 reletores mini brutes; 

 02 máquinas de fumaça; 

 30 moving heads spot; 

 30 moving beam; 

 12 strob atomic 3000; 

 02 canhões seguidores; 

 03 mesas de luz digital de 2048 canais DMX; 

 03 sistemas de dimer digital DMX com 60 canais de4kwa; 

 04 pontos de intercon; 

 Boxtruss e fiação necessária para as ligações dos equipamentos. 

4 

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 02 (MÉDIO PORTE) COM: 
60 refletores par 64, 16 ribaltas, 24 lâmpadas ACL ou locolight, 80 metros de 
estrutura de alumínio especial de 01,02,03 e 04 metros, 16 box truss de 
01,02,03 e 04 metros, corner box, dobradiças para box, Parafusos/Arruelas, 
bases de box, sleeves para box, Talhas/Motores, talhas manuais de 01 
tonelada, 24 cintas de 01 tonelada;  
Acessórios: Fiação, cabos de AC compatíveis para ligação do sistema de 
iluminação, distribuidores de energia, extensões, cabos de comando 
dimensionados para interligação dos equipamentos. 

Serviço 12 
 R$            

5.733,33  
 R$          

68.800,00  

5 

SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO TIPO 04 (GRANDE PORTE) COM: 

 24 Lâmpadas par 64 foco 05; 

 16 Parled; 

 04 Mini brutes; 

 01 Mesa de luz digital de 24 canais DMX; 

 01Dimmer de 12 canais de 4kw; 

 01 Maquina de fumaça com ventilador; 

 Boxtruss e fiação necessária para as ligações dos equipamentos. 

Serviço 12 
 R$            

6.333,33  
 R$          

76.000,00  

6 

LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED  
01 painel de 3X2 m em led de alta resolução (10mm), outdoor e indoor, com 
dimensões 200X400mm, com processador de vídeo, estrutura de box em 
alumínio, cabos e acessórios, computador com sistema de projeção. 

Diária 12 
 R$            

6.333,33  
 R$          

76.000,00  

VALOR TOTAL DO LOTE II R$ 416.800,00 

LOTE III – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E APOIO 

1 

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE (PA) COM: 

 01 Mesa de som 56 canais com 24 mandadas digital; 

 01 multicabo de 64 canais com 60 metros + splinter; 

 02 processadores digitais; 

 02 CD player; 

 01 notebook; 

 24 caixas de subgrave com 02 falantes de 18”; 

 24 caixas de alta frequência Line Array com 2x12” + 2X8”+driver; 

 04 torres de delay cada com 6 unidades de caixas de alta 
frequência Line Array com 1x12” + driver e 04unidades de caixas 
de subgrave com 02falantes de 18”. 

 
Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e 
fiação e conexões para as devidas ligações. 
 
MONITOR (PALCO) 

 01 Mesa de som 56 canais com 32 mandadas digital; 

 02 processadores digitais para o sidefill; 

 01 sidefill com 2 caixa para subgrave com 2x18” e 2 caixa de 3 vias 
com1x15” + 1x10” + driver ou 8 caixas de alta frequência Line Array 
com1x12”+ driver para cada lado (esquerdo e direito); 

 16 monitores 2x12” + driver de 2”; 

 02 monitores tipo drumfill com 2x15” + driver 2”; 

 02 caixas de sub grave de bateria com 02 falantes de 18”. 
 
Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema 
acima e fiação e conexões para as devidas ligações. 
 
MICROFONES E ACESSORIOS 

 30 microfones sem fio UHF; 

 40 microfones dinâmicos; 

 20 microfones tipo condensador; 

 12 direct Box ativo e passivo; 

 50 pedestais tipo girafa para microfone; 

Diária 10 
 R$          

11.833,33  
 R$        

118.333,33  
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 16 garras para instrumentos; 

 12 fones de ouvido para monitoração in ear; 

 03 power play (amplificador para fone de ouvido) sendo cada um 
para 04 fones; 

 cabos e conexões completos para o sistema. 
 
BACKLINES 

 02 amplificadores para guitarra 100 w + caixa com 4x12”; 

 02 amplificadores de guitarra tipo cubo com 2x12”; 

 01 amplificador para contrabaixo com 01 caixa com 4x10” + 1x15”; 

 02 kits de bateria acústica completos; 

 12 praticáveis 2,0x1,0m; 

 01 amplificador para teclado (tipo combo). 

2 

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE COM:  

 01 Mesa de som digital de 48 canais com 16 mandadas auxiliares; 

 01 Multicabo de 48 canais com 60 metros + spliter; 

 02 Processadores digitais; 

 01 CD/DVD player; 

 01 Notebook; 

 16 Caixas de subgrave com 02 falantes de 18”; 

 16 Caixas de alta frequência Line Array com 2x12 + 4x6.5” + 2 
Driver em guias de onda. 
 

Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e 
fiação e conexões para as devidas ligações. 
 
MONITOR (PALCO) 

 01 Mesa de som digital 48 canais com 16 mandadas auxiliares; 

 01 Processador digital para o sidefill; 

 01 Sidefill com 2 caixa para subgrave com 2x18” e 2 caixa de 3 vias, 
com 1x15”+1x10”+ driver ou 2 caixas de alta frequência Line Array 
com 1x12”+ driver para cada lado (esquerdo e direito); 

 10 Monitores 2x12” + driver de 2”; 

 02 Monitores tipo drumfill com 2x15” + driver 2” 04 Multicabos de 
12 canais. 

 
Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e 
fiação e conexões para as devidas ligações. 
 
MICROFONES E ACESSORIOS 

 08 Microfones sem fio UHF; 

 24 Microfones dinâmicos; 

 04 Microfones tipo condensador; 

 12 Direct Box; 

 28 Pedestais tipo girafa para microfone; 

 12 Garras para instrumentos. 
 

Cabos e conexões necessários para os devidos equipamentos. 
 
BACKLINES 

 02 Amplificadores para guitarra 100 w + caixa; 

 01 Amplificador para contrabaixo com 1 caixa com 4x10” +1x15”; 

 01 Kit de bateria acústica completo; 

 08 Praticáveis 2,0x1,0m; 

 01 Amplificador de teclado (tipo combo). 
 
Sistema de Comunicação Intercom com 02 pontos. 

Diária 20 
 R$            

6.333,33  
 R$        

126.666,67  

3 

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE 1 COM: 

 01 Mesa de som 16 canais digital com 08 mandadas de auxiliar; 

 06 Caixas amplificadas de 500 w cada com pedestal (todas ativas); 

 06 Microfones dinâmicos; 

 02 Microfones lapela sem fio UHF; 

 02 Microfones sem fio UHF; 

 08 Pedestais tipo girafa para microfone; 

 08 Pedestais de mesa para microfone; 

 01 CD/DVD player; 

 01 Notebook; 

 02 Monitores de voz ativos de 500w cada. 
 
Cabos e conexões necessárias para ligação de todo o equipamento acima 
descrito 

Diária 20 
 R$            

3.166,67  
 R$          

63.333,33  
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4 

SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE 2 COM:  

 01 Mesa de som 16 canais; 

 02 Caixas amplificadas de 500 w cada com pedestal (todas 

 ativas); 

 03 Microfones dinâmicos; 

 01 Microfone sem fio UHF 

 04 Pedestais tipo girafa para microfone; 

 01 CD/DVD player; 

 01 Notebook; 

 02 Monitores de voz ativos de 500w cada; 

 04 Praticáveis 2,0x1,0m. 
 
Cabos e conexões necessárias para ligação de todo o equipamento acima 
descrito. 

Diária 30 
 R$            

2.333,33  
 R$          

70.000,00  

5 

LOCAÇÃO DE MINI TRIO ELETRICO COM: 
01 Caminhão de pequeno porte com 04 caixas na frente, 06 caixas no fundo 
e 16 caixas nas laterais, sendo 08 por lado, com falantes de 15" + 10" + driver 
por caixa, mesa de som de 16 canais digital, 02 microfones sem fio UHF, 06 
microfones dinâmicos, 01 CD/DVD player e 01 Notebook, cabos e conexões 
necessárias para ligação de todo o equipamento acima descrito, assim como 
para ligar instrumentos como violões, teclados e cavacos. 

Diária 10 
 R$            

7.333,33  
 R$          

73.333,33  

6 
LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO COM:  
01 Caminhão (Cavalo Mecânico) + Carreta com som de Grande Porte e com 
Gerador de energia. 

Diária 6 
 R$          

18.333,33  
 R$        

110.000,00  

7 
SONORIZAÇÃO DE APOIO – TORRES DE DELAY 
Torre de Delay, cada uma com 4 unidades de caixas de alta frequência 
LineArray com falantes 15" + 10" + driver. Tam. 6m de altura. 

Diária 12 
 R$            

1.700,00  
 R$          

20.400,00  

8 

01 CARRO DE SOM DE PEQUENO PORTE  
Com 01 caixa na frente, 01 caixa no fundo e 02 caixas nas laterais, sendo 02 
por lado, com falantes de 15" + 10" + driver por caixa, mesa de som de 04 
canaisl, 02 microfones dinâmicos, 01 CD play automotivo. 

Diária 200 
 R$               

733,33  
 R$        

146.666,67  

9 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO – SOM DE CARRETINHA SONORA COM:  
Capacidade para garantir a sonorização de aproximadamente 300m², com 06 
sub-grave de falante de 18 spi graves, 06 médios com falante de 15spi, 06 
cornetas, 06 TI, 01 mesa digital de 24 canais, 01processador digital de caixa, 
01 equalizador estéreo de 31 bandas, 02 microfones com fio, 02 microfones 
sem fio, 01 iluminação completa e 01 Djs. 

Diária 30 
 R$            

3.600,00  
 R$        

108.000,00  

10 01 KIT DE CD PLAY COM 01 PROFISSIONAL (DJ)+ 01 NOTEBOOK  Diária 30 
 R$            

1.466,67  
 R$          

44.000,00  

VALOR TOTAL DO LOTE III R$ 880.733,33 

LOTE IV – SERVIÇOS DE DECORAÇÃO  

1 
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO – GRANDE PORTE 
Serviços de coordenação e execução artística de decoração para eventos de 
grande porte. Incluso mão de obra e material. 

Serviço 16 
 R$            

9.666,67  
 R$        

154.666,67  

2 
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO – MÉDIO PORTE 
Serviços de coordenação e execução artística de decoração para eventos de 
médio porte. Incluso mão de obra e material. 

Serviço 24 
 R$            

7.200,00  
 R$        

172.800,00  

3 
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO – PEQUENO PORTE 
Serviços de coordenação e execução artística de decoração para eventos de 
pequeno porte. Incluso mão de obra e material. 

Serviço 36 
 R$            

4.500,00  
 R$        

162.000,00  

VALOR TOTAL DO LOTE IV R$ 489.466,67 

LOTE V – MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPES DE APOIO 

1 

EQUIPE DE SEGURANÇA - EVENTO PEQUENO PORTE – 10 PESSOAS 
Equipe composta por 08 homens e 02 mulheres. Profissional habilitado a 
efetuar atividades relacionadas aos serviços de segurança desarmada, 
uniformizado e com registro na Secretaria de Segurança Pública ou órgão 
equivalente. 

Diária 20 
 R$            

2.383,33  
 R$          

47.666,67  

2 

EQUIPE DE SEGURANÇA - EVENTO MÉDIO PORTE – 20 PESSOAS 
Equipe composta por 16 homens e 04 mulheres. Profissional habilitado a 
efetuar atividades relacionadas aos serviços de segurança desarmada, 
uniformizado e com registro na Secretaria de Segurança Pública ou órgão 
equivalente. 

Diária 15 
 R$            

4.766,67  
 R$          

71.500,00  

3 

EQUIPE DE SEGURANÇA - EVENTO GRANDE PORTE – 30 PESSOAS 
Equipe composta por 24 homens e 06 mulheres. Profissional habilitado a 
efetuar atividades relacionadas aos serviços de segurança desarmada, 
uniformizado e com registro na Secretaria de Segurança Pública ou órgão 
equivalente. 

Diária 15 
 R$            

7.150,00  
 R$        

107.250,00  
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4 

EQUIPE DE ARBITRAGEM ESPORTIVA – 02 PESSOAS 
Profissional habilitado para atuar como árbitro esportivo, pelo período diário 
de 12h, em Torneios Esportivos e Gincanas de Bairros, nas modalidades: 
Futsal, volei, basquete, e demais modalidades esportivas. Categoria: 
Feminino e Masculino. 

Diária 20 
 R$            

2.966,67  
 R$          

59.333,33  

VALOR TOTAL DO LOTE V R$ 285.750,00 

LOTE VI – SHOWS MUSICAIS E ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS 

 
1 

SHOW BANDA MUSICAL - ATRAÇÃO REGIONAL – CATEGORIA 
POPULAR 1  
Contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução de show de 
02h30min minutos de BANDA REGIONAL de música popular nacional, de 
repertório variado, com os hits mais tocados pelas rádios, segundo a tabela 
do ECAD nos últimos 05 anos, nos estilos: arrocha, axé, samba, pagode, funk, 
forró e sertanejo, que detenha no mínimo 02 vocais, 08 músicos (com guitarra, 
baixo, violão, cavaco, bateria, teclado, etc.). Incluindo transporte, alimentação 
e estadia.  

UND 15 
 R$            

8.000,00  
 R$        

120.000,00  

2 

SHOW BANDA MUSICAL – ATRAÇÃO NACIONAL – CATEGORIA 
POPULAR 
Contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução de show de 
02h30min minutos de BANDA MUSICAL NACIONAL POPULAR de renome 
nacional, que atua dentro dos limites nacionais. Com repertório 
reconhecidamente de sucesso nacional. A banda deverá ter no mínimo a 
seguinte formação: 01 cantor, 01 tecladista, 01 baterista, 01 contrabaixista, 
01 guitarrista, 01 iluminador e 02 técnicos de som. Incluindo transporte, 
alimentação e estadia. 

UND 6 
 R$          

70.000,00  
 R$        

420.000,00  

3 

SHOW MUSICAL – ATRAÇÃO LOCAL – CATEGORIA POPULAR 
Contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução de de show 
de 02h30min minutos de BANDA LOCAL de música popular nacional, de 
repertório variado, com os hits mais tocados pelas rádios, segundo a tabela 
do ECAD nos últimos 05 anos, nos estilos: arrocha, axé, samba, pagode, funk, 
forró e sertanejo, que detenha no mínimo 02 vocais, 04 músicos (com guitarra, 
baixo, violão, cavaco, bateria, teclado, etc.). Incluindo transporte, alimentação 
e estadia. 

UND 30 
 R$            

3.000,00  
 R$          

90.000,00  

4 

APRESENTAÇÃO DE GRUPO ARTÍSTICO DE DANÇA  
Contratação de produtora de eventos para subsidiar a execução de 
apresentação de atração de Grupo Artístico de Dança, composto por no 
mínimo 10 integrantes, para apresentação de dança regional categorias: 
Carimbó, Forró, Quadrilha Junina, Samba, Rip Rop (Dança de Rua) e demais 
categoriais regionais. Incluindo possíveis despesas com deslocamento. 

UND 20 
 R$            

3.000,00  
 R$          

60.000,00  

VALOR TOTAL DO LOTE VI R$ 690.000,00 

LOTE VII – SERVIÇOS DE MONTAGEM E EXECUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO 

1 
SHOW PIROTÉCNICO 1  
Composto de girândola 468 tiros, kit morteiro 2’, 3’, 4’ e 5’ pol, torta 50 tubos 
cores, kit 100 tubos luzes e cores e leque 5’ pol. 

UND 10 
 R$            

8.000,00  
 R$          

80.000,00  

2 
SHOW PIROTÉCNICO 2 
Composto de girândola 468 cores, kit 12 morteiros 2’ e 6 morteiros de 3’pol, 
torta 49 tubos cores, kit 100 tubos luzes e cores e leque lobo 5’ pol. 

UND 15 
 R$          

12.666,67  
 R$        

190.000,00  

VALOR TOTAL DO LOTE VII R$ 270.000,00 

VALOR GLOBAL MÉDIO ESTIMADO 
R$ 

4.893.546,67 

*Os valores de referência têm origem nas médias obtidas através de pesquisa de preço 

realizada pelo Setor de Compras, anexadas ao Processo Administrativo. 

9.3. Deverá ser objeto de análise do Pregoeiro, a composição e distribuição dos preços em 
cada item dos Lotes, a fim de mitigar a possibilidade da ocorrência do “jogo de 
planilha”, e caso seja identificado sobre preço em quaisquer dos itens, a proposta será 
desclassificada. 

 

10. DA FISCALIZAÇÃO  

10.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do(s) futuro(s) contrato(s) será realizado pelo 
Servidor Sr. PAULO FABRÍCIO C. MAGALHÃES, Diretor do Setor de Compras, a ser 
designado pela Unidade Requisitante como Fiscal do(s) futuro(s) contrato(s) deste objeto, 
mediante Portaria ou documento equivalente (Cláusula Contratual), observando-se as 
disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93. 
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11. DAS PENALIDADES 
11.1. A empresa que se recusar a executar o fornecimento dos produtos, ou realizá-los em 

discordância com as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, 
motivará a rescisão contratual e aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da 
Lei 8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vistas do processo, nos termos do art. 109 da 
mesma lei. 

 
12. DA DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA DA LICITANTE PERANTE O MUNICÍPIO 
12.1. As licitantes interessadas em participar do Certame Licitatório deverão apresentar Declaração 

de Adimplência, expedida pelo Setor de Compras Municipal, para efeito de comprovação de 
adimplência da licitante, perante o Município de Moju, referente ao cumprimento de todas as 
obrigações contratuais em fornecimentos atuais e/ou anteriores, não tendo causado prejuízo 
de qualquer natureza ao município por fornecimentos inadequados ou inexecuções 
contratuais. 

12.2. Declaração de Adimplência será expedida pelo Setor de Compras Municipal, mediante 
comunicação através do e-mail: scomprasmoju@gmail.com, pelo qual a licitante enviará todos 
os dados cadastrais da empresa para pesquisa nos arquivos de registro do Setor. 

 
13. DAS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
13.1. Considerando o objeto da licitação, solicitamos para previsão do futuro Instrumento 

Convocatório, além da documentação de Habilitação Jurídica, Fiscal e Econômica e 
Financeira, as seguintes exigências de qualificação técnica: 

a) Comprovação de aptidão para o fornecimento em características, quantidades e prazos, 
mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove(m) que a empresa fornece ou forneceu, satisfatoriamente, objetos 
compatíveis com aqueles constantes desta licitação. 

b) Alvará de Funcionamento da Empresa. 
c) Certidão de Registro e Quitação junto ao CREA/CAU, pertinente de sua respectiva região, 

dentro do prazo de validade e devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e 
contratuais. No caso de licitantes sediadas em outros Estados, o Certificado de Registro 
emitido pelo CREA/CAU da respectiva região de origem deverá conter o visto do CREA/CAU 
do Estado do Pará - (Documentação exclusiva para licitantes concorrentes do LOTE I); 

d) Comprovação de que possui em seu quadro de funcionários, na data prevista para abertura 
deste procedimento licitatório, profissional com formação em engenharia civil e/ou 
arquitetura, relativa ao objeto desta licitação - (Documentação exclusiva para licitantes 
concorrentes do LOTE I). Para fins deste edital, a comprovação de trata este tópico dar-se-
á da seguinte forma:  

i. Se o profissional for proprietário ou sócio da empresa: mediante a apresentação de 
cópia autenticada do contrato social. 

ii. Se o profissional for empregado da empresa: mediante a apresentação da cópia 
autenticada da carteira de trabalho e previdência social (páginas relativas a 
identificação e contrato de trabalho) e da Ficha ou Livro de Registro de Empregados. 

iii. Se o profissional for contratado: mediante a apresentação do contrato firmado entre 
o profissional e a empresa licitante, o qual deve exibir firma reconhecida em cartório 
para ser considerado válido. 
 
 
 
 
 

mailto:scomprasmoju@gmail.com
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e) Alvará/Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros para armazenamento, montagem e 
realização de show com fogos de artifício - (Documentação exclusiva para licitantes 
concorrentes do LOTE VII);  

 

 

 

 

 

OSCAR NONATO DOS SANTOS 
Secretário Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo – SECDELT/PMM 
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 202112010023 – PE SRP/CPL/PMM 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº XXXX 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXXXX – SECDELT/PMM 
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXXXXX, 
CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE MOJU/PA, 
ATRAVÉS DA) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 
DESPORTO, LAZER E TURISMO E A EMPRESA 
XXXXXXX, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE: 
ESTRUTURAS MODULARES DIVERSAS, MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, 
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPES DE 
APOIO, SHOWS MUSICAIS (ATRAÇÕES REGIONAIS E 
NACIONAIS) E ATRAÇÕES CULTURAIS (GRUPOS DE 
DANÇA) E SHOWS PIROTÉCNICOS, OBJETIVANDO A 
ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS DIVERSOS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO 
MUNICÍPIO DE MOJU/PA, SOB COORDENAÇÃO E 
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 
DESPORTO, LAZER E TURISMO DA PREFEITURA DE 
MOJU/PA, NA FORMA ABAIXO. 

  
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na 
Rua Lauro Sodré, s/nº, Bairro Centro, CEP: 68.450-000, Moju, Estado do Pará, inscrito no CNPJ sob 
o nº 05.105.135/0001-35, devidamente representada neste ato pela Exma. Sra. Prefeita Municipal 
MARIA NILMA SILVA DE LIMA, brasileira, casada, portadora do RG nº 1960879 e do CPF nº 
249.515.362-34, residente e domiciliada nesta cidade de Moju, através do(a) SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO, devidamente representada neste ato 
pelo Sr. Secretário Municipal OSCAR NONATO DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador do RG 
nº 2440586 - SSP/PA e do CPF nº 377.637.092-99, residente e domiciliado nesta cidade de Moju, 
doravante denominados simplesmente de CONTRATANTE e a EMPRESA XXXXXXXXXXXXX, 
sediada à XXXXXXXXXXX, nº XXX, Bairro: XXXXXX, Inscrita no CNPJ sob nº XXXXXXX, neste ato 
representada por XXXXXXXX, portador do RG sob nº XXXXXX, e do CPF sob nº XXXXXXX, 
doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, tendo em vista o que 
consta no Processo Licitatório decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 202112010023 – PE 
SRP/CPL/PMM, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto nº 10.024/2019, 
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE: ESTRUTURAS 
MODULARES DIVERSAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO, MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPES DE APOIO, SHOWS 
MUSICAIS (ATRAÇÕES REGIONAIS E NACIONAIS) E ATRAÇÕES CULTURAIS 
(GRUPOS DE DANÇA) E SHOWS PIROTÉCNICOS, OBJETIVANDO A ORGANIZAÇÃO, 
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PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DO CALENDÁRIO CULTURAL 
DO MUNICÍPIO DE MOJU/PA, SOB COORDENAÇÃO E DEMANDA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO DA PREFEITURA DE 
MOJU/PA, que será fornecido nas condições estabelecidas neste instrumento e com base 
nas disposições do Termo de Referência, anexo do Edital e indivisível deste Contrato. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital e Anexos do Pregão identificado no preâmbulo e 
à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
2.1. O Prazo de Vigência Contratual será, a contar de sua assinatura, até o final do exercício 

financeiro em curso da assinatura, prorrogável nos termos da legislação Vigente. 
2.1.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.2. A prorrogação de contrato está vinculada aos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
3.1. O valor total da contratação é de R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX). De acordo com os lotes, 

quantidades, valores unitários e totais dispostos em planilha anexa a este Contrato, vinculados 
à Proposta Consolidada de Preços da Licitante vencedora contratada. 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 
CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente executado. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de XXXXX, na classificação abaixo:  
 
Órgão: XXXXX 
Dotação: XXXXXX 
Elemento de Despesa: XXXXX 
 
Parágrafo Primeiro: Os valores poderão ser suplementados com base na Lei Municipal 
pertinente. 
 
Parágrafo Segundo: Durante a execução contratual, quando da mudança de exercício 
financeiro, as dotações serão apostiladas para o exercício seguinte. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
5.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos. 
5.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação de Nota Fiscal 

discriminada de acordo com a Ordem de Compra/Fornecimento, acompanhada de medição 
comprobatória do fornecimento, assinada pelo responsável pela fiscalização do contrato, 
observadas as condições da proposta adjudicada. 

5.3. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade 
discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. 

5.4. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, 
ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser 
renovadas no prazo de seus vencimentos. 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 
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6.1.  O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de 
um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do menor 
índice acumulado ao ano. 

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
7.1. O regime de execução para a entrega/fornecimento dos produtos pela CONTRATADA, os 

produtos que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE, são aqueles previstos 
no Termo de Referência, ANEXO I do Edital. 

7.2. Após a emissão da Ordem de Compra/Requisição de Fornecimento, a empresa 
CONTRATADA deverá proceder entrega dos produtos no prazo de até 15 (Quinze) dias.  

7.3. O local para entrega, montagem e organização dos eventos será previamente designado pela 
Unidade Requisitante à CONTRATADA, através da emissão de Ordem de Serviço, com a 
antecedência necessária à organização interna da empresa para atendimento do que fora 
demandado. 

7.4. O cronograma de entregas dos produtos será apresentado ao fornecedor com antecedência 
necessária a todos os ajustes de entrega, sem que gere ônus de qualquer natureza para a 
Contratante. 

7.5. O recebimento do objeto deverá ocorrer de forma provisória durante o prazo de 15 

(quinze) dias, prazo este necessário para verificação das especificações, qualidade e 

atendimento integral do objeto. Depois da verificação de conformidade do objeto, deverá ser 

recebido em caráter definitivo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

7.6. Caso o objeto seja entregue em desconformidade ou sem condição de uso, a 
fiscalização do contrato notificará a CONTRATADA para que no prazo de até 03 (três) 
dias úteis, seja efetivado o saneamento/refazimento das desconformidades apontadas 

7.7. O descumprimento, injustificado do prazo de entrega fixado acarretará multa pecuniária diária, 
nos termos do Edital e Contrato, ficando a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas na 
Lei 8.666/93. 

7.8. Os fornecimentos e execução dos serviços poderão ser acionados aos sábados, domingos e 

feriados de acordo com a ordem e fornecimento/requisição em conformidade com o 

Representante da CONTRATADA. 

7.9. Todos os custos com transporte, materiais, equipamentos e mão de obra são de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

7.10. A CONTRATADA fará o controle do seu fornecimento por meio de requisições as quais 
deverão ser rubricadas pela pessoa encarregada pelo recebimento no local designado, 
devendo o contratado apresentarem-nas acompanhadas de nota fiscal, quando do pagamento 

7.11. Fica designado o servidor Sr. PAULO FABRÍCIO C. MAGALHÃES, Diretor do Setor de 
Compras, nomeado neste ato como Fiscal do Contrato vinculado.  
 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES 
8.1. São obrigações da CONTRATADA: 
a) A qualidade dos produtos fornecidos deverá ser rigorosamente àquele descrito na proposta e 

Termo de Referência, ANEXO I DO EDITAL, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro 
diverso daquela. 

b) Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, 
comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia 
de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando 
solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação. 

c) Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de 
Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem 
reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE. 
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d) Manter representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos 
os seus atos a empresa Contratada perante a Contratante 

e) Apresentar a cada pagamento, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS. 
f) Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE 

a respeito do presente contrato; 
g) Realizar os fornecimentos com pessoal devidamente capacitado e registrados segundo as 

normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA; 
h) Cumprir os prazos conforme disposições do Termo de Referência/Edital e do presente contrato; 
i) Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão 

no fornecimento do presente Contrato. 
j) Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela CONTRATANTE. 
k) A CONTRATADA fica obrigada a manter as mesmas condições de habilitação e qualificação de 

sua proposta, durante a vigência do contrato. 
 

8.2. São Obrigações da CONTRATANTE: 
a) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 
b) Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição. 
c) Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com 

a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na prestação. 
 

9. CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E RESCISÃO 
9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no art. 87 da Lei 

8.666/93, das quais destacam-se: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso 

injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 
c) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada 

do adjudicatário em executá-lo; 
d) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

Município, no prazo de até 02 (dois) anos; 
e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 

promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da 
autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

9.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 
pagamentos devidos pela Administração. 

9.3. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e", caberá recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da intimação. 

9.4. O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido ao Secretário da Unidade Requisitante, 
que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 

9.5. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no 
art. 78 da Lei 8.666/93. 

9.6. O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento 
Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

a) Por infração a qualquer de suas cláusulas; 
b) Pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada; 
c) Em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, 

sem prévio e expresso aviso ao Município; 
d) Por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 
e) Mais de 2 (duas) advertências. 
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9.7. O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por 
conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 
8.666/93 e suas alterações. 

 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – VEDAÇÕES 
10.1. É vedado à CONTRATADA: 

10.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
10.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– PUBLICAÇÃO 
11.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial da União e/ou Diário Oficial do estado do Pará, no prazo previsto na Lei nº 8.666, 
de 1993, sem prejuízo das publicações no Portal de Transparência Municipal e Portal de 
Jurisdicionados do TCM/PA. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO 
12.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação ou pela 

Autoridade Superior. 
12.2. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será 

o da Comarca de Moju/PA. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de 
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 
Moju - PA, XX de XXXXXXX de 20XX. 

 
 

MARIA NILMA SILVA DE LIMA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU  

CONTRATANTE 

 

 

OSCAR NONATO DOS SANTOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO 

CONTRATANTE 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Representante legal da CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 

1- _________________________________________ 
 
 

2- _________________________________________ 
 

ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2021-CPL/PMM 
 
Aos ........... dias do mês de ........................ do ano de XXXX, o MUNICÍPIO DE MOJU, por intermédio 
das UNIDADES REQUISITANTES, por seu representante legal, Autoridade Superior a Sra. Prefeita 
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Municipal, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, aplicando-se subsidiariamente, a Lei 
Federal n° 8.666, de 21.06.1993 e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação 
das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 
202112010023 – PESRP/CPL/PMM, oriundo do Processo Administrativo n° 202111300048 – 
SECDELT/PMM, homologado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, em ......../........./20XX, 
registrou-se o preço oferecido pela(s) empresa(s)______________________, CNPJ n° 
_______________, com sede na Av. _________________________________, nº ___, bairro: 
____________, CEP:________-_____, _cidade/estado_, telefone: (xx)______-_______, fax 
(xx)______-_______, e-mail: ___________________, representado pelo Sr(a). 
______________________, RG nº _______________, CPF nº _________________, cuja proposta 
foi classificada em 1° lugar no certame supracitado para o(s) item(s) ____.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
1.1 A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o 
registro de preços objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE: ESTRUTURAS 
MODULARES DIVERSAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, 
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E EQUIPES DE APOIO, SHOWS MUSICAIS (ATRAÇÕES 
REGIONAIS E NACIONAIS) E ATRAÇÕES CULTURAIS (GRUPOS DE DANÇA) E SHOWS 
PIROTÉCNICOS, OBJETIVANDO A ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS DIVERSOS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE MOJU/PA, SOB 
COORDENAÇÃO E DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, 
LAZER E TURISMO DA PREFEITURA DE MOJU/PA, cujos quantitativos, especificações, preços e 
fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licitatório em epígrafe.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES  
2.1. Integra, a presente Ata, o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, na qualidade de ÓRGÃO 
GERENCIADOR. 
2.2.  Integram, a presente Ata, a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, na 
qualidade de ÓRGÃOS PARTICIPANTES. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS  
3.1. A partir desta data ficam registrados junto ao(à) PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, os preços 
a seguir relacionados, objetivando o compromisso de fornecimento do objeto licitado, nas condições 
estabelecidas no ato convocatório.  

 
LOTE XXX 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

/ MARCA 
UNID. QTD. 

VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

FORNECEDOR 

01   

VALOR TOTAL R$:   

Valor por extenso:   

 
Parágrafo Segundo – O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados 
durante a validade desta Ata de Registro de Preços.  
 
Parágrafo Terceiro – O fornecedor se obriga a manter, durante o prazo de vigência do Registro de 
Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS  
5.1. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
dos preços existentes no mercado, cabendo ao(à) PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU convocar o 
fornecedor registrado para negociar o novo valor.  
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CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  
6.1. O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:  
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  
b) não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados 
no mercado;  
c) não receber Nota de Empenho;  
d) houver razões de interesse público.  
 
Parágrafo Primeiro – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa será formalizado por despacho da autoridade competente.  
 
Parágrafo Segundo – O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de 
preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.  
 
CLÁUSULA SETIMA - DA VIGÊNCIA  
7.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura, com eficácia após a sua publicação junto aos Veículos Oficiais pertinentes.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
8.1. A presente Ata será divulgada no site da PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO 
PARTICIPANTES  
9.1. Compete ao ÓRGÃO PARTICIPANTE da presente Ata:  
a) Encaminhar ofício cientificando o órgão gerenciador da efetivação da contratação decorrente da 
presente ata;  

b) Encaminhar cópia da(s) nota(s) de empenho emitida(s) em decorrência da presente Ata de registro 
de preços, para controle e acompanhamento do ÓRGÃO GESTOR da observância dos quantitativos 

máximos registrados;  

c) Zelar, após receber a indicação da FORNECEDORA registrada, pelos demais atos relativos ao 
cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação 
com o ÓRGÃO GERENCIADOR, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais;  

d) Informar ao ÓRGÃO GERENCIADOR, quando de sua ocorrência, e recusa da CONTRATADA 
em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na ata de registro de preços, as 
divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo 
em assinar contrato para fornecimento.  
 
9.2. Compete ao ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE:  
a) Consultar previamente o ÓRGÃO GERENCIADOR no intuito de obter as informações necessárias 
à aquisição pretendida, e, em especial, o teor da presente Ata de Registro de Preços e eventuais 
alterações;  
 
b) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no Edital de Licitação e na 
presente Ata, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento 
do particular, a fim de que sejam aplicadas as penalidades cabíveis à espécie.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DO PARÁ DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
10.1. A presente Ata deverá ser registrado no TCM/PA na data da publicação do seu extrato, 
conforme prescreve o art. 6° inciso VII da Resolução n° 11.535/2014-TCM.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS  
11.1. Integram a presente Ata, independente de transcrição, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP Nº 202112010023 – PE SRP/CPL/PMM e a proposta da empresa vencedora.  
 
11.2. Na ocasião da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a licitante vencedora 
deverá dispor de “CERTIFICAÇÃO DIGITAL”, nos termos da resolução n° 11.536/2014-TCM.  
 
Parágrafo único – Os casos omissos serão resolvidos com base na legislação administrativa 
pertinente, em especial da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, aplicando-se ao 
presente instrumento as regras dispostas no Edital e seus anexos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO  
12.1. Fica eleito o Foro da cidade de Moju, Estado do Pará, com renúncia a qualquer que seja para 
dirimir as questões que porventura surgirem na execução da presente Ata de Registro de Preços. 
  
12.2. E por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, as partes assinam o 
presente instrumento, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03 (três) vias 
de igual e teor e forma.  
 

Moju/PA, XXXXX de XXXXXX de 20XX. 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 
Contratante/Órgão Gerenciador  

 
 

XXXXXXXXXX 
Representante da Empresa Contratada 
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