PREÂMBULO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ, através de sua Pregoeira, nomeado nos
termos da portaria nº 10.255/2014, usando das atribuições que lhe são conferidas,
torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar
licitação na modalidade de PREGÃO de acordo com as disposições constantes do
edital e respectivos anexos. O certame deverá ser processado e julgado em
conformidade com o Decreto Municipal nº 5.332/2013, Decreto nº3.237/2005 e na
Lei Federal nº 10520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente com a Lei Federal
nº 8666/93 e suas alterações e demais normas complementares e disposições
deste instrumento.
PREGÃO Nº 60/2015
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MAIOR PREÇO POR LANCE
ÓRGÃOS REQUISITANTES: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.
DATA DE ABERTURA DIA 18/09/2015.
HORÁRIO: ÀS 10h00min
1– OBJETO
1.1. Constitui objeto deste PREGÃO para Concessão do direito de exploração
do Espaço Centro de Exposição e Lazer Luiz Uliana para Festa de São
Benedito a realizar-se no dia 26 e 27 de setembro de 2015, de acordo com
memorial descritivo e demais disposições constantes do edital e respectivos
anexos.
2 – PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A Presente licitação tem por objeto a Concessão do direito de exploração do
Espaço Centro de Exposição e Lazer Luiz Uliana para Festa de São Benedito
a realizar-se no dia 26 e 27 de setembro de 2015, conforme especificações
contidas no Anexo I – Termo de Referência.
3-DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As Receitas provenientes desta licitação serão contabilizadas como Outras
Receitas Patrimoniais, para o Município de Tietê.
4 – DA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar da presente licitação as empresas interessadas do ramo de
atividade pertinente ao objeto da licitação, autorizadas na forma da lei, que atendam
as exigências de habilitação deste edital.
4.1 - Será vedada a participação:
4.1.2 – De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e
entidades da Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei
8.666/93;
4.1.3 – De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e
impedidas de contratar com a Administração Pública em geral, nos termos do artigo
87, III da Lei 8.666/93;
4.1.4 - De quem estiver sob processo de concordata ou falência;
4.1.5 – Sob a forma de consórcio.
4.1.6 - Empresas impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Prefeitura
Municipal de Tietê;
5 - DO CREDENCIAMENTO
3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados em mãos pelo representante
da empresa, na sessão de realização do pregão, os seguintes documentos:
a) tratando-se de representante legal - Cópia do estatuto social, contrato social
e/ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou,
tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de procurador - Instrumento de procuração público e/ou particular,
com firma reconhecida, no qual constem poderes específicos para formular lances,
negociar preço, interpor recursos e/ou desistir de sua interposição e, ainda, para
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, conforme Anexo III.
3.1.1. Em se tratando do item “b” acima, o procurador deverá apresentar cópia
autenticada ou original do estatuto social, contrato social e/ou outro instrumento de

registro comercial, registrado na Junta Comercial, servindo apenas para efeito de
verificação pela Equipe de Apoio e pelo(a) Pregoeiro(a), sendo, para este ato,
devolvida após a conferência.
3.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento
oficial de identificação que contenha foto.
3.3. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada,
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
3.4. A ausência do credenciado em qualquer momento da sessão, importará a
imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo fundada justificativa
seguida de autorização expressa do(a) Pregoeiro(a).
4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DA PROPOSTA E DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1. A declaração da licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação,
conforme Anexo VII, deverá ser apresentada em mãos (juntamente os
documentos de credenciamento).
4.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, constando em
sua face frontal a razão social e o endereço completo da licitante, além dos dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
ENVELOPE 1
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2015
PROPOSTA DE PREÇO
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
ENVELOPE 2
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2015
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ.
4.3. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas
páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões e/ou
entrelinhas e, ainda, ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou
por procurador legítimo e legalmente constituído, cujos requisitos já foram
discorridos no subitem 4.1, letras “a” e “b”.

4.4. Os documentos necessários tanto ao credenciamento, quanto à proposta e à
habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por tabelião de notas e/ou cópia acompanhada do original para
autenticação pelo(a) Pregoeiro(a) e/ou por membro da Equipe de Apoio presente
ao certame, exceto as extraídas via Internet, as quais poderão, a qualquer
momento, ser diligenciadas pelo(a) Pregoeiro(a) ou por qualquer membro de sua
Equipe de Apoio.
5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA
5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes dados:
a) Razão Social, endereço completo, telefone/fax, e-mail, CNPJ e inscrição estadual
ou municipal da proponente;
b) número do Processo e do Pregão;
c) descrição, de forma clara e completa, da concessão, objeto desta licitação e seus
elementos, em conformidade com as especificações deste Edital;
d) definição Do objeto e seus componentes, constando todas as especificações
mínimas definidas no Anexo I deste Edital;
e) Valor Total da oferta em moeda corrente nacional, em algarismo e
preferencialmente por extenso, apurado à data de sua apresentação, oferta firme e
precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o
julgamento a ter mais de um resultado;
f) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.
g) DECLARAÇÃO expressa de que no preço e nos lances ofertados, bem como
nos preços e taxas ofertados em sua proposta, estão inclusos todos os custos e
despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta
licitação.
h) DECLARAÇÃO expressa que concorda com as condições estipuladas neste
Edital e seus Anexos.
5.2. Pagamento: O valor apurado e declarado vencedor pela Pregoeira à licitante
vencedora, será repassado em moeda corrente nacional (R$), sem qualquer
desconto, seja a qualquer título, devendo ser creditado nas contas correntes

indicadas pela Prefeitura, na data de assinatura do contrato. O depósito deverá ser
feito em até 15 dias da assinatura do contrato, sob pena de rescisão.
6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS PARA
HABILITAÇÃO
6.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a
seguir relacionados nos subitens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3, os quais dizem respeito a:
6.1.1.2. Regularidade Fiscal e Econômico-Financeira
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
b) Prova de regularidade com os Tributos e Contribuições Administrados pela
Secretaria da Receita Federal;
d) Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa Municipal de Tributos
Mobiliários da sede da licitante;
e) Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa de Débitos (CND) para com
o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS;
f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos
Trabalhistas com Efeitos de Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho;
6.1.2. Qualificação Técnica
6.1.2.1. No mínimo um atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, em nome da empresa, onde esteja comprovada a execução de serviço
similar em características com o objeto desta licitação.
6.1.3. Outras Comprovações
a) declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme Lei Federal nº
9.854/99, Anexo IV;

b) declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo
representante legal, asseverando que a licitante não está declarada inidônea por
qualquer órgão da Administração Pública ou impedida de licitar e contratar com esta
Administração Municipal, inclusive em virtude das disposições da Lei Federal nº
10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Anexo VIII
6.2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
a) Os documentos exigidos nas alíneas “b”, "c", "d", “e” e “f” do subitem 6.1.1.2.
deste Edital, somente serão aceitos se a data de validade neles assinalados for
igual ou superior a data marcada para entrega dos envelopes, na hipótese de não
constar nos documentos o respectivo prazo de validade, somente serão aceitos os
documentos emitidos no prazo de 90 (noventa) dias anteriores à data marcada para
entrega dos envelopes, salvo apresentação de prova hábil para comprovar validade
superior.
b) Os documentos emitidos via Internet dispensam autenticação, desde que
apresentados em seu original, ficando a critério da Prefeitura a comprovação da
veracidade dos mesmos e desde que estejam dentro do prazo de validade,
conforme alínea “a” deste subitem.
e) Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, encadernados,
numerados e precedidos de índice que os identifique claramente.
7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a Sessão Pública de
processamento deste Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos
interessados em participar do certame.
7.1.1. Junto com os documentos de credenciamento, os licitantes entregarão ao (a)
Pregoeiro(a) a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de
acordo com o estabelecido no Anexo VII.
7.2. Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao (a) Pregoeiro (a), em
envelopes separados, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação.
7.3. A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro (a) visará o atendimento das
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as
propostas:

a) que não atenderem às especificações, prazos e condições definidas no Anexo I
deste Edital;
b) cujos serviços não forem condizentes com o objeto desta licitação;
c) cujo valor inicial mínimo da proposta, para a Concessão, seja inferior a R$ 500,00
(quinhentosl reais).
d) que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais
licitantes;
e) cujo valor apresente-se manifestamente inexeqüível, salvo hipótese de erro
gráfico;
f) que cotarem a Concessão com elementos faltantes ou incompletos.
7.4. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de MAIOR PREÇO e as demais com preços até 10% (dez
por cento) inferiores àquela;
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os maiores preços, até o
máximo de 03 (três).
c) no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
7.5. O(A) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas
selecionadas a formular lances, de forma seqüencial, a partir do autor da proposta
de menor preço e os demais em ordem crescente de valor, decidindo-se por meio
de sorteio, no caso de empate de preços.
7.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher posição na ordenação
de lances, em relação aos demais empatados e assim sucessivamente, até a
definição completa da ordem de lances.
7.6. Os lances deverão ser formulados em valores (R$) distintos e crescentes,
superiores à proposta de maior preço, observado o acréscimo mínimo entre os
lances, o qual será para o item (único) deste Pregão.

7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando restar apenas um
participante e os demais declinarem da formulação de lances.
7.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e
não selecionadas para esta etapa, na ordem decrescente dos valores, para fins de
constar em ata sendo que, será declarada vencedora a licitante que oferte o maior
valor na etapa de lances.
7.9. O(A) Pregoeiro(a) poderá continuar negociando com o autor da oferta de maior
valor, com vistas à obtenção de melhor preço.
7.10. Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade
do maior preço ofertado, decidindo motivadamente a respeito.
7.10.1. O(A) Pregoeiro(a) poderá, a qualquer momento, solicitar às licitantes,
esclarecimentos que julgar necessários, ainda que tenha de diligenciar para tanto,
podendo, inclusive, suspender o procedimento do pregão por tempo determinado.
7.11. Considerada aceitável a oferta de maior preço, será aberto o envelope
contendo os documentos de habilitação de seu autor.
7.12. Eventuais falhas, omissões e/ou outras irregularidades nos documentos de
habilitação, poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão,
até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
a) substituição e complementação de documentos, ou;
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações, tais como a
Internet, a qual poderá, inclusive, ser utilizada pelo representante de empresa
participante, com a anuência do(a) pregoeiro(a).
7.12.1. A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a) e deverão ser anexados
aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
7.12.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos
meios, no momento da verificação, podendo o (a) pregoeiro(a) autorizar a utilização
de outro local, inclusive. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, mesmo a empresa
utilizando-se de outros locais ou meios, será esta declarada inabilitada.

7.13. Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas neste edital, o
(a) Pregoeiro (a), se necessário, diligenciará junto a qualquer órgão que se fizer
necessário.
7.14. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital,
a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.
7.15. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências para a
habilitação, o (a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subseqüente de maior preço,
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo,
verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de
uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que
será declarado vencedor.
7.16. Caso não haja empresa selecionada para a etapa de lances com condições
de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) chamará ao certame para negociar as licitantes
não selecionadas para a mencionada etapa e que permaneceram no local da
sessão de pregão.
8 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
8.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
8.1.1. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo a)
Pregoeiro(a) à licitante vencedora e o encaminhamento do processo ao Senhor
Prefeito Municipal para a sua devida homologação.
8.2. Não serão passíveis de apreciação os motivos expostos em memoriais que não
tenham sido alegados no ato da manifestação na sessão pública de Pregão.
8.3. Os recursos eventualmente interpostos deverão ser encaminhados ao
PREGOEIRO (A), e protocolados no horário das 08h00min, no Protocolo
endereçado ao Departamento de licitações na Praça J.A. Correa, nº1 – Centro Tietê.
8.4. Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado ao Senhor Prefeito Municipal.

8.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Sra.
Pregoeira adjudicará a Concessão objeto deste certame e o Senhor Prefeito
Municipal homologará o procedimento.
8.6. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.7. O(A) pregoeiro(a) poderá sugerir, ainda, a anulação e revogação do
procedimento, o que será devidamente decidido pelo Senhor Prefeito Municipal.
9 - DA GARANTIA CONTRATUAL
9.1. Considerando-se a forma de pagamento, dispensa-se a prestação de garantia,
prevista no Parágrafo 2º do Artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
10 - DO CONTRATO
10.1. Do objeto licitado será firmado Contrato formal entre o Município de Tietê e a
empresa vencedora deste certame.
10.2. A empresa vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para retirar
e assinar o contrato, contados a partir da data de convocação.
10.3. A recusa da Contratada em assinar o contrato no prazo fixado na convocação
caracterizará inadimplência das obrigações decorrentes desta licitação, sujeitandoa as penalidades previstas neste Edital (e seus anexos) e na legislação vigente.
10.3.1. Ocorrendo essa hipótese, o processo retornará ao pregoeiro, que convocará
os licitantes e, em sessão pública, procederá ao exame das demais propostas, bem
como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da classificação, até que
uma proposta atenda, integralmente, ao edital, sendo o seu autor declarado
vencedor e convocado para assinar o contrato.
10.4. O gerenciamento do Contrato estará ao encargo da Secretaria de Esporte e
Lazer.
10.5. O presente Edital com todos os documentos e elementos nele referidos e seus
anexos serão parte integrante do Contrato a ser firmado.
11 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
11.1. São aplicáveis pela Administração, garantida a defesa prévia, as sanções
previstas na Lei Federal nº 8.666/93, bem como aquelas previstas na Lei Federal nº
10.520/02 e demais normas pertinentes, assim como as abaixo especificadas.
11.1.1. Advertência;

11.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de sua
inexecução total e de 15% (quinze por cento) pela inexecução parcial, cuja
resultante seja a rescisão contratual;
11.1.3. Multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual por descumprimento de
quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste, não previsto nos subitem acima.
11.2. As multas previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.3. As demais sanções legais são independentes e cumuláveis à aplicação de
multa.
11.4. As multas de que tratam os subitens anteriores, somente poderão ser
relevadas, quando os fatos geradores da penalidade decorram de casos fortuitos
ou de força maior, que independam da vontade da licitante e quando aceitos, sejam
justificados.
11.5. Na hipótese de aplicação de multa, é assegurado ao Município o direito de
inscrevê-la na dívida ativa respectiva, em caso de não pagamento.
11.6. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será
expedida uma notificação para que o licitante apresente justificativa, no prazo de 03
(três) dias úteis, contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o
direito à ampla defesa, disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.
12. RECURSOS FINANCEIROS
13.1. As Receitas provenientes desta licitação serão contabilizadas como Outras
Receitas Patrimoniais, para o Município de Tietê.
13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e,
desde que, não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança deste
certame.
13.2. O resumo deste edital será divulgado no Diário Oficial do Estado;
13.3. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer cidadão poderá solicitar providências ou impugnar o ato convocatório
deste Pregão.
13.4. Os questionamentos, solicitação de providências ou impugnação ao ato
convocatório deste Pregão, deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal de
Tietê, no Departamento de Licitações em petição dirigida à autoridade subscritora
deste Edital.

13.5 A autoridade subscritora deste Edital, decidirá sobre a petição acima
mencionada e responderá através de ofício, no prazo de até um dia útil antes do
encerramento desta licitação, sendo que, caso não seja possível resolver a
impugnação ou questionamentos no prazo, será definida nova data de sessão
pública para este Pregão ou o mesmo poderá ser julgado prejudicado.
13.6 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para
a realização do certame.
13.7 A publicidade dos demais atos pertinentes a esta licitação e passíveis de
divulgação, será efetuada mediante publicação no Diário Oficial do Estado;
13.8. Os envelopes contendo os documentos de habilitação da(s) licitante(s) não
vencedora(s) do certame, que não forem devolvidos na sessão do pregão,
estará(ão) à disposição para retirada no Departamento de Licitações pelo prazo de
30 (trinta) dias após a Assinatura do Contrato com o vencedor.
13.9. Iniciada a sessão pública, os casos omissos do presente Pregão serão
solucionados pelo(a) Pregoeiro(a).
13.10. Integram o presente Edital:
ANEXO I – Termo De Referencia
ANEXO II - Modelo de Proposta
ANEXO III – Modelo de Procuração
ANEXO IV - Modelo De Declaração – cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal.
ANEXO V – Modelo De Declaração De Enquadramento – Me Ou EPP.
ANEXO VI - Minuta do Contrato
ANEXO VII - Referencial de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de
habilitação;
ANEXO VIII - Modelo Referencial de Declaração asseverando que a licitante não
está declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública ou impedida
de licitar e contratar com a Administração do Município de Tietê.
13.11. Esta licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
o Decreto Municipal nº 5.332/2013, Decreto nº3.237/2005 e, suplementarmente, a

Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e a Lei Complementar nº 123 de 14
de dezembro de 2006 , sendo o(a) pregoeiro(a) autoridade soberana para resolver
todas e quaisquer pendências surgidas na sessão Pública deste Pregão.
13.12. A Prefeitura do Município de Tietê reserva-se no direito de revogar ou anular
o presente procedimento licitatório, nos ditames do artigo 49, da Lei Federal nº
8.666/93.
13.13. A adjudicação do objeto deste edital à licitante vencedora, a obriga ao
cumprimento integral do mesmo, nas condições oferecidas, não lhe cabendo direito
a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua
proposta, quer seja por erro ou omissão.
13.14. A participação nesta licitação implica na aceitação das condições ora
discorridas, bem como em todas as disposições legais que, direta ou indiretamente,
venham a incidir neste procedimento.
14.14. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação e não resolvidas
na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Tietê do Estado de
São Paulo, nos termos da Lei Federal nº 10.520 e Lei nº 8.666/93 .
14.15. Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário de
Brasília/DF.
Obs.: As declarações deverão ser preenchidas em papel timbrado da empresa
proponente, datadas e assinadas pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou
procurador(es) devidamente habilitado(s).
Tietê, 03 de setembro de 2015.
Manoel David Korn de Carvalho
Prefeito

Andréia Tezotto Santa Rosa
PREGOEIRA

MEMORIAL DESCRITIVO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1– OBJETO
1.1.

2.

Constitui objeto deste PREGÃO para Concessão do direito de exploração
do evento denominado “SHOWS FESTA DE SÃO BENEDITO”, a realizarse nos dias 26 a 27 de setembro de 2.015, devendo fornecer toda a
estrutura, equipamentos, materiais, mão de obra e outros, de acordo com
memorial descritivo e demais disposições constantes do edital e respectivos
anexos.
A Prefeitura disponibilizará palco de 08 mt x 06 mt e Sistema de som e
iluminação adequado para os shows.
MEMORIAL DESCRITIVO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Concessão do direito de exploração do evento denominado “SHOWS FESTA
DE SÃO BENEDITO”, a realizar-se nos dias 26 a 27 de setembro de 2.015,
devendo fornecer toda a estrutura, equipamentos, materiais, mão de obra e
outros, conforme descrição completa que segue abaixo:
01) 02 (dois) camarins em tenda piramidal, medindo, no mínimo 4x4 m.
02) Praça de alimentação, com pirâmides com no mínimo 100m² cada, com lonas
vinílicas anti-chamas, calhas e condutores de águas pluviais em toda a sua
extensão, devendo ser providenciado AVCB Provisório, ou, utilização da estrutura
existe nos exatos moldes que se encontra o AVCB permanente do Local;
03) Equipe exclusiva para limpeza, decoração e alimentação junto aos camarins;
04) Equipe especializada para montagem e desmontagem das estruturas;
05) Apresentação da seguinte documentação, junto à Prefeitura quando da
montagem do Palco e outros equipamentos: Anotações de Responsabilidade
Técnica (ART´s) do Engenheiro responsável, com aprovação do corpo de
bombeiros;
06) Transporte e hospedagem dos artistas contratados pela empresa vencedora, no
padrão exigido pela produção dos artistas.
07) Controle de Acesso de Público no recinto, através de pulseiras, catracas ou
outro meio de controle.
08) Fornecimento de 05 shows musicais, sendo no dia 26 de setembro haverá 01
(um) show de grande porte, podendo explorar a bilheteria e no dia 27 de setembro
serão 04 shows de médio porte com entrada franca, disponibilizando artistas
consagrados pela crítica especializada e opinião pública, escolhidos entre os nomes
abaixo sugeridos:
- Sorriso Maroto
- Os Travessos
- Ferrugem

- Yara Rocha
- Reynaldo
- Leci Brandão
- Sem Compromisso
- Belo
- Alexandre Pires
- Pixote
- Turma do Pagode
- Amigos do Samba 90
- Samprazer
- Art Popular
- Um só Ideal
- Bom Gosto
- Mumuzinho
- Arlindo Cruz
- Netinho de Paula
- Thiaguinho
- Soweto
- Raça Negra
- Jeito Moleque
- Inimigos da Hp
- Imaginasamba
- Nosso Sentimento
- Clareou
- Pique Novo
- Um toque a mais
09) O show que será realizado no dia 26 de Setembro, consistirá em “ingresso
popular”, sendo o mínimo R$ 20,00 + 1 Kg (quilo) de alimento não perecível,
alimentos que deverão ser totalmente revertidos ao Fundo de Solidariedade de
Tietê. No dia 27 de setembro a entrada será franca.
10) Os shows do dia 26 e 27 de setembro serão todos comercializados livremente
pela licitante vencedora, dentro dos preços de mercado.
11) A licitante vencedora arcará com todas as despesas relativas à contratação dos
shows, tais como cachês, transporte, acomodação, alimentação, camarim, etc.
12) Pagamento de taxas correspondentes a Receita de Polícia Militar e outras
conexas;
13)O Evento será realizado no recinto de CENTRO DE EXPOSIÇÕES E LAZER
LUÍS ULIANA.
14) Deverá ser apresentada apólice de seguro do evento, um dia antes do início do
mesmo.

FÁBIO VIDOTTO BELOTO
Secretário Municipal de Esportes, Juventude e Lazer

ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2015
ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA
Razão Social:
Endereço:
Cidade:

CEP:

e-mail:

Fone/Fax:
CNPJ nº

OFERTA TOTAL
(em R$)

OBJETO
O objeto da presente licitação é Concessão do Direito Concessão do
direito de exploração do Espaço Centro de Exposição e Lazer Luiz
Uliana para Festa de São Benedito a realizar-se no dia 26 e 27 de
setembro de 2015.
OFERTA TOTAL (por extenso):
DECLARAÇÃO

1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar
da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).
2 - Declaro, sob as penas da lei, que os produtos ofertados atendem todas as
especificações exigidas no edital.
3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e
indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros:
tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
Nome do Representante:
Identidade nº:
Local e Data:
Assinatura:
Data e assinatura.

CPF nº:

ANEXO III
MODELO DE PROCURAÇÃO
OUTORGANTE: _______________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº __________, com sede na Rua _______________, nº _____, bairro
__________, na cidade de __________, Estado de __________, neste ato
representada pelo(a) __________ (sócio/diretor), Sr. (a) _______________,
__________ (nacionalidade), __________ (estado civil), __________ (profissão),
portador(a) do RG nº __________ e do CPF nº __________, residente e domiciliado
na Rua _______________, nº _____, na cidade de __________, Estado de
___________.

OUTORGADO(S):

Sr.

(a)

_______________,

__________

(nacionalidade),

__________ (estado civil), __________ (profissão), portador(a) do RG nº
__________ e do CPF nº __________, residente e domiciliado na Rua
_______________, nº ____, bairro __________, na cidade de __________, Estado
de __________.
PODERES: Ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representar a empresa no
procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº ................, podendo para tanto prestar esclarecimentos, assinar
atas e declarações, visar documentos, ofertar lances, receber notificações, interpor
recurso, manifestar-se quando à desistência deste e praticar todos os demais atos
inerentes ao referido certame.
_______________, _____ de __________ de 2015.
_____________________________________
Outorgante

ANEXO IV
DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DECLARAÇÃO
.................................,.......................................................

Inscrito

no

CNPJ

n°

..........................................., por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)......................................................................................, portador(a) da Carteira
de Identidade nº............................... e do CPF nº ......................................,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso

ou

insalubre

e

não

emprega

menor

de

dezesseis

anos.

Ressalva: QUANDO emprega menor, a partir de quatorze anos, o faz na condição
de aprendiz (

).

............................................................
(data)

............................................................
(representante legal)

ANEXO V - DECLARAÇÃO – ENQUADRAMENTO ME OU EPP

DECLARAÇÃO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste
ato convocatório, que a empresa ________________________, inscrita no
CNPJ/MF sob nº _______________________ é MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer
na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de
desempate no procedimento licitatório do PREGÃO PRESENCIAL nº ...................,
realizada pela Prefeitura Municipal de Tietê.

.........................., ....... de ................................................. de 2015

.........................................................................
(representante legal)

ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.º ........./2015
PROCESSO N.º 60/2015
TERMO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
O MUNICÍPIO DE TIETÊ, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representada pelo Prefeito Municipal, ............................... e a empresa...................
firmam o presente termo de contrato, concernente à Licitação nº .........., na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL. Os contraentes enunciam as seguintes
cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e
normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 ,
que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente,
às suas estipulações.
PRIMEIRA (DO OBJETO) – O presente contrato tem como objeto, a Concessão
do direito de exploração do Espaço Centro de Exposição e Lazer Luiz Uliana
para Festa de São Benedito a realizar-se no dia 26 e 27 de setembro de 2015”
compreendendo o cumprimento das obrigações arroladas no ANEXO I – TERMO
DE REFERENCIA das Obrigações da CONTRATADA, tendo como contrapartida a
exploração dos itens discriminados no Anexo I – Termo de referencia”, em
conformidade com todos itens do Edital da PREGÃO PRESENCIAL nº 60/2015, em
virtude da qual foi adjudicado o presente objeto à CONTRATADA.
1.2 - Todos os materiais e suas aplicações ou instalações, utilizados para a
execução do presente Contrato, devem obedecer às prescrições das normas da
ABTN (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e outras especificações técnicas
normativas aplicáveis.
SEGUNDA (DA FORMA DA EXECUÇÃO) – A execução dos serviços dar-se-á
conforme ordem de serviço da Secretaria Requisitante, que solicitará os préstimos
da Contratada para início dos serviços e montagens dos equipamentos conforme
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
TERCEIRA (DO VALOR) – O valor global deste contrato é de R$ ......, conforme
proposta arquivada, correspondente ao preço do objeto definido na clausula primeira.
QUARTA (DO PAGAMENTO) – O pagamento será efetuado pela vencedora em
até 05(cinco) dias da assinatura do contrato, constituirá condição essencial para

que a mesma possa usufruir os direitos discriminados no Anexo I – “Termo de
Referencia”.
QUINTA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) – São obrigações da Contratada
além daquelas estabelecidas no ANEXO I do Edital do Referido Pregão Presencial:
a) A Responsabilidade Técnica (CREA) pela montagem e estruturas de palco, som
e iluminação;
b) Utilizar técnicas condizentes com os serviços de organização, montagens e
desmontagens de equipamentos e acessórios a serem utilizados nas festividades;
c) Utilizar qualquer informação e/ou documentos obtidos da Contratante, ou
proporcionados por ela para fins do presente contrato, exclusivamente para as
atividades aqui estipuladas.
SEXTA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE) - São obrigações da
Contratante:
a) Colocar à disposição da Contratada as informações, documentos, meios, recursos
e pessoal necessário à realização do objeto do presente contrato;
SÉTIMA (DAS PENALIDADES) – À Contratada, total ou parcialmente inadimplente,
serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93,
CONFORME PREVISTO NO EDITAL, O QUAL INTEGRA O PRESENTE
CONTRATO.
OITAVA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as consequências indicadas no
art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.
§ ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos
do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.
DÉCIMA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade
e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda,
por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na
execução deste contrato.
§ PRIMEIRO – O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou
obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou

securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e
responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.
§ SEGUNDO – O Contratante não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência
de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.
§ TERCEIRO - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as
condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.
DÉCIMA PRIMEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo
exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas
decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.
DÉCIMA SEGUNDA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do
mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua
publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias,
daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.
DÉCIMA TERCEIRA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de
Tietê/SP, excluído qualquer outro. Para firmeza e validade do pactuado, o presente
termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em
ordem, vai assinado pelos contraentes.
Tietê, ............de 2015
_______________________
Empresa Contratada
CNPJ
Prefeitura Municipal de Tietê

Testemunha
_____________________________ ______________________________
Nome
Nome
CPF
CPF

PREGÃO PRESENCIAL
ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
HABILITATÓRIOS

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ

A empresa ..............................................................., inscrita no CNPJ sob nº.
....................................., por intermédio de seu representante legal Sr(a).
......................................., CPF nº. ...................................., RG nº. ...................,
DECLARA, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os requisitos de
habilitação conforme os documentos integrantes do Envelope nº. 02 –
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de acordo com as exigências constantes do
Edital do Pregão.
Local/data:
Nome:
Cargo/função:

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENCIAL ASSEVERANDO QUE A
LICITANTE NÃO ESTÁ DECLARADA INIDÔNEA POR QUALQUER ÓRGÃO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR COM
ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Eu, (nome completo)........................., representante legal da empresa (razão social
da proponente).........................., interessada em participar do Pregão Presencial,
promovido pela Prefeitura do Município de Tietê , declaro, sob as penas da Lei
Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações que, a empresa mencionada
acima, não está declarada inidônea por qualquer órgão da Administração
Pública ou impedida de licitar e contratar com esta Administração Municipal.

.........................., ....... de ................. de 2015.

................................................
(representante legal)

