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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 4019-1/2021- PMPM-FME-FMS-FMAS 

PREÂMBULO 

O Município de PORTO DE MOZ-PA, torna público, para o conhecimento dos 

interessados, que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO, JULGAMENTO 

MENOR PREÇO POR LOTE, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS, para a 

contratação dos itens especificado no Anexo I deste Edital. O certame será 

exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte, e cooperativas 

enquadradas no artigo 34, §1º, I, da Lei Municipal 439/2011, com exceção aos itens, 

37, 44, 47, 52, 53, 54, que será dada ampla concorrência, nos termos da Lei nº 10.520 

de 17 de julho de 2002, e do Decreto Federal nº 3.555/00, consubstanciando com o 

Decreto n.º 7.892/2013 com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 34, 

da Lei 11.488 de 15 de junho de 2007, Decreto Municipal n° 086/2017. 

TIPO: Menor Preço por LOTE 

1 – OBJETO 

Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços artístico, 

organização, coordenação, decoração, buffer, segurança, locação de: 

equipamentos para eventos, e outros serviços correlatos, para atender à Prefeitura 

Municipal de Porto de Moz e suas respectivas secretarias, para contratações futuras, 

conforme descrito no presente Edital e seus Anexos. 

1.1 - ABERTURA:     22/09/2021, às 09:00 horas, no Departamento de Licitações e 

Contratos da Prefeitura Municipal de Porto de Moz, localizada na Rua Professora 

Simpliciana Farias, s/n, Ap. 01 - Centro – CEP: 68330-000 – Porto de Moz/PA. No horário 

acima estabelecido, o Pregoeiro dará início à abertura dos envelopes, não sendo 

permitido, a partir de então, o recebimento de quaisquer outros envelopes. Na 

hipótese de não haver expediente nesta data, a abertura da licitação ocorrerá no 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. 

1.1.2 – As quantidades constantes no Anexo I são estimativas de consumo, não 

obrigando o Município à aquisição total. 

2 - DOS ANEXOS 

2.1 - Faz parte integrante do presente edital os seguintes anexos: 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II - DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE IDONEIDADE. 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA “SE FOR O CASO”. 

ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

ANEXO VII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO VIII – MINUTA DE TERMO DE ADESÃO PARA EVENTUAIS ÓRGÃOS CARONA 

ANEXO IX – REGISTRO DE PREÇOS MINUTA DO CONTRATO PARA ADESÃO. 

 3 - DO CREDENCIAMENTO 

3.1 – Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas/lances de 

preços praticar demais atos pertinentes ao certame, o representante munido dos 

seguintes documentos: 

a) Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com foto; 

b) Instrumento público de procuração emitida por cartório competente com 

poderes especiais para responder em nome dos outorgantes e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome de tais.  

c) A falta ou incorreção do documento de credenciamento não desqualificará a 

licitante, mas impedirá o representante de se manifestar durante a reunião de 

abertura dos envelopes, ou seja, a credencial não é obrigatória. 

d) Cópia do registro comercial (se empresa individual) ou cópia do ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado (se sociedades 

comerciais) ou cópia do registro do ato constitutivo (se sociedades civis); 

e) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, Anexo II; 

f) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, Anexo IV; 

g) Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Anexo V; 

h) Cartão do CNPJ; 

i) Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

Os documentos para credenciamento deverão ser apresentados separadamente 

dos envelopes 1 e 2, quando iniciada a fase de credenciamento. 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1  Poderão participar deste Pregão somente as empresas pertencentes ao ramo 

de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos 

atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

4.2 - Não será admitida a participação de licitantes: 
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4.2.1 - Que, embora qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno 

porte, incidam em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei 

Complementar n° 123, de 2006; 

4.2.2 - Que estejam em concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, ou em 

processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação, que 

estejam reunidos em consórcio e sejam controladores, coligados ou subsidiários 

entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 

4.2.2.1 - A vedação à reunião de consórcio se faz necessária pelo fato de que o 

certame se encontra voltado à participação de empresa ME, EPP ou Cooperativas, 

às quais, em sua maior parcela, apresentam o mínimo exigido no tocante a 

qualificação fiscal e econômica item 4.3.1 e 4.5. do edital, condições essas 

suficientes para à execução de contratos dessa natureza, não tornando restrito o 

universo de possíveis licitantes individuais. Por sua vez a não participação de 

empresas em consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que 

a formação de consórcios em licitações é admitida quando o objeto a ser licitado 

envolve questões de alta complexibilidade ou de grande volume, nos quais 

empresas, isoladas, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do 

edital. Para tais caso, com a visão de alcançar um número maior de participante 

não se admitiria a formação de consórcio. 

4.2.3 - Que estejam suspensos de licitar e impedidos de contratar com o Município 
de Porto de Moz. 

4.3 – Dos Documentos Da Habilitação 

4.3.1 – A habilitação a presente licitação será realizada mediante comprovação de: 

a) Habilitação Jurídica;  

b) Regularidade Fiscal e Trabalhista; 

c)Qualificação Econômica-Financeira. 

Deverá ser apresentado: CRC – Certificado de registro Cadastral emitido pela 

Prefeitura Municipal de Porto de Moz (Comissão Permanente de Licitação), emitido 

no máximo 02 (dois) dias úteis anteriores a data de recebimento do 

credenciamento, proposta e habilitação, acompanhado dos documentos abaixo 

relacionados, em original, em cópia autenticada ou ainda em cópia simples neste 

caso, mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação, na 

sessão pública. 

4.3.1.1 - Os documentos de habilitação serão preferencialmente arrumados na 

ordem em que estão citados neste Edital, podendo todas as folhas ser rubricada 

pelo titular da empresa licitante ou representante legal e numeradas em ordem 

crescente. 
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4.3.1.2 - Os documentos sob pena de inabilitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 

por servidor da Administração, ou ainda, por publicação em órgão de imprensa 

oficial. Quando omissas quanto ao prazo de validade, deverão ter sido expedidas 

há menos de 30 (trinta) dias da data da entrega dos envelopes. Não serão aceitos 

protocolos de solicitação de certidões ou licenças, junto às repartições públicas, em 

substituição aos documentos aqui exigidos. 

4.3.1.3 - Os documentos apresentados publicados em órgão de imprensa oficial, 

não apresentando o respectivo prazo de validade, deverão ter sido expedidos a 

menos há menos de 30 (trinta) dias da data da entrega dos envelopes. 

4.3.1.4 - Declaração de Adimplência emitida pela Secretaria Municipal de Finanças 

de Porto de Moz – PA e assinada pelo Secretário Municipal de Finanças. 

4.3.2 – Habilitação Jurídica 

a) Cédula de Identidade do representante da empresa; 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social com a última Alteração ou 

consolidada, devidamente registrada na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, no caso de 

sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI. 

Em caso de sociedade por ações, o ato constitutivo deve vir acompanhado do 

documento de eleição dos diretores e estar devidamente atualizado; 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas da 

prova de diretoria em exercício. 

d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

4.3.3  - Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

b) CND/FGTS (Certificado de Regularidade Social); 

c) CND/ Certidão de Regularidade Fiscal da Fazenda Estadual, do domicílio ou sede 

do licitante; 

d) CND/Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal, do domicílio ou sede 

do licitante; 

e) CNDT (Certidão Negativa de Débito Trabalhista)  

f) COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL do Cadastro Nacional 
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de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

g) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual. 

h) Alvará de Funcionamento do estabelecimento; 

i) Declaração do licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, 

informando que cumpre a proibição prevista no art. 7º da CF - ou seja, de que não 

utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou 

insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de 

aprendiz. Sugerimos o modelo apresentado no anexo III, em papel da própria 

empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma 

proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível 

identificar quem assinou. (Anexo III) 

j) Comprovante de Enquadramento ao Simples Nacional  

4.3.3.1 - A licitante devidamente enquadrada como Microempresa (ME) ou (EPP) 

em conformidade com a Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar 147/2014 

deverá apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal, ainda que existam 

pendências. 

4.4 - Qualificação Técnica 

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da 

apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade 

técnica para atendimento ao objeto da presente licitação; 

4.5 – Qualificação Econômica 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica. 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa e chancelado pela Junta Comercial acompanhado de quadro 

demonstrativo assinados, pelo representante legal do licitante e por contador 

legalmente habilitado e registrado no CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. As 

microempresas e empresas de pequeno porte e microempreendedor individual 

deverão cumprir as exigências relativas à qualificação econômica Financeira. 

c) Certidão de Regularidade Profissional da área contábil. 

d) Declaração de não superveniência de fatos impeditivos Expedida pela empresa 

(Anexo IV) 
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05 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO 

5.1. - As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser 

apresentados separadamente, em envelopes fechados, com os seguintes dizeres, 

externamente: 

ENVELOPE “1” - PROPOSTA COMERCIAL 

Pregão Presencial nº 4019-1/2021- PMPM-FME-FMS-FMAS  

RAZÃO SOCIAL:    

ENDEREÇO:    

 

ENVELOPE "2" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Pregão Presencial nº 4019-1/2021- PMPM-FME-FMS-FMAS  

RAZÃO SOCIAL:    

ENDEREÇO:    

5.2  – Da Proposta 

5.2.1 A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em 

língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 

devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas 

pelo licitante ou seu representante, com indicação do nome e razão social do 

proponente, endereço completo, telefone, e-mail, bem como nome, CPF e cargo 

que ocupa na empresa e deverá conter: 

5.2.2 As especificações do objeto de forma clara e precisa, com a indicação de sua 

marca (para fins de identificação), observadas as especificações constantes do 

Termo de Referência; 

5.2.3 - O preço deverá ser proposto em valor unitário do item, e valor total do item 

em moeda nacional. 

5.2.4 - No preço ofertado deverão estar computadas todas as despesas incidentes, 

inclusive tributos e encargos sociais, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente 

da contratada, correndo por conta da contratada as despesas decorrentes de 

fretes, seguros e entregas etc. 

5.2.5 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 

variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso 

o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 

do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

5.3 - Do Prazo 

5.3.1 - O prazo de validade da proposta deve ser de 60 (sessenta) dias corridos, 
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contados da data da entrega da mesma. O Município poderá solicitar prorrogação 

da validade referida, por igual prazo. 

06 – DA SESSÃO DO PREGÃO 

6.1 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a PROPOSTA 

COMERCIAL e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, será pública, dirigida pelo(a) 

pregoeiro(a) designado para o evento, e em conformidade com este Edital e seus 

Anexos. 

6.2- Do Recebimento dos envelopes 

6.2.1 - No dia, horário e local marcado, antes do início da sessão, os proponentes 

deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de 

ofertas e lances verbais, para a prática dos demais atos do presente certame, e 

declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação e, também, entregarão ao pregoeiro os envelopes com as propostas de 

preços e os documentos de habilitação. 

6.2.2 - Declarados encerrados os procedimentos de credenciamento pelo 

pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes e o recebimento de 

envelopes. 

6.2.2.1 - Não serão considerados envelopes entregues após o término da fase de 

credenciamento, ainda que enviados através do correio ou por outro serviço de 

entrega ou de remessas expressas. O Município não se responsabilizará por prejuízos 

advindos de quaisquer atrasos na entrega dos envelopes. 

6.3 - Da Abertura dos Envelopes com Propostas de Preços (Julgamento e 

Classificação das Propostas). 

6.3.1 - Encerrada a fase de credenciamento, e, declarada abertura da sessão, os 

envelopes com as propostas de preços serão abertos imediatamente pelo 

pregoeiro, que verificará a conformidade das propostas com os requisitos 

estabelecidos neste Edital, desclassificando, preliminarmente, aquelas que 

estiverem: 

a) em desacordo com este Edital; 

b) com preços excessivos (manifestamente superiores ao limite de preços do 

mercado); 

c) com preços manifestamente inexequíveis; 

6.3.2 - Verificada a compatibilidade com o exigido no edital, serão ordenadas as 

propostas em ordem crescente de preços, e emitido relatório via sistema, o qual 

poderá ser disponibilizado via e-mail par a os fornecedores que indicarem endereço 

eletrônico em suas propostas. 
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6.4 - Dos Lances Verbais 

6.4.1 - Após a classificação das propostas, o pregoeiro a divulgará em alta voz, e 

convidará individualmente os representantes das licitantes classificadas a 

apresentarem lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço, de 

forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

6.4.2 - A desistência da apresentação de lance verbal, após a convocação 

realizada, implicará na exclusão da licitante da apresentação de novos lances, 

permanecendo o valor da proposta escrita para efeito de classificação final. 

6.4.3 - A rodada de lances verbais será repetida até que não haja nenhum novo 

lance verbal. 

6.4.4 - Encerrada a fase de oferecimento de lances verbais, as propostas serão 

reordenadas e o pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta agora primeira 

classificada, se for o caso. 

6.5 - Do Exame dos Documentos de Habilitação 

6.5.1 - Superada a fase de classificação, o pregoeiro passará a abertura do 

envelope de documentos da primeira colocada, para exame. 

6.5.2 - Se o primeiro colocado não for considerado habilitado, serão convocadas as 

demais licitantes, na ordem de classificação, para exame de seus documentos de 

habilitação. 

6.5.3 – O pregoeiro divulgará a classificação final, com a proclamação do vencedor 

do certame, quando o(a) pregoeiro(a) tentará obter um preço melhor, conforme 

estabelecido no Inciso XVII, Art. 4°, da Lei 10.520/2002. 

6.5.4 - Posteriormente, todas as licitantes serão consultadas quanto à intenção de 

interposição de recursos, quando, então, dependendo do resultado da consulta, 

serão utilizadas uma das formas constantes do item 8. 

6.6 - Do Encerramento da Sessão 

6.6.1 - Da reunião, lavrar-se-á a ata circunstância da, na qual serão registrados todos 

os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada 

pelo pregoeiro e pelos representantes das licitantes, que assim o desejarem. 

6.6.2 - Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de 

cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricados 

pelo pregoeiro e pelos representantes das licitantes, ficarão sob a guarda do 

pregoeiro, sendo exibido às licitantes na nova sessão previa mente marcada para 

prosseguimento dos trabalhos. 

6.6.3 – A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo máximo de 02 (dois) dias 

úteis, contados da data da abertura dos envelopes, no molde daquele constante 
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do ANEXO VII, proposta de preços atualizada adequando os preços unitários ao 

valor total proposto. 

07 – DO DIREITO DE PETIÇÃO 

7.1 - As licitantes que manifestarem interesse em recorrer, terão o prazo máximo de 

03 (três) dias par a fazê-lo, a contar da data da lavratura da ata, ficando 

estabelecido o mesmo prazo para a apresentação, pelas demais licitantes, de 

contrarrazões, contado a partir do dia do término do prazo concedido para recurso. 

a. - Os recursos serão dirigidos ao Ordenador de despesas, via pregoeiro(a), que 

poderá reconsiderar seu ato, no prazo de 03 (três) dias, ou então, neste mesmo 

prazo, encaminhar o recurso, devidamente instruído, ao Ordenador de despesas, 

que proferirá a decisão em idêntico prazo, a contar do recebimento. 

08 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

8.1 - Inexistindo manifestação recursal, caberá ao pregoeiro a adjudicação do 

objeto da licitação à licitante vencedora, com a posterior homologação do 

resultado pelo ordenador de despesas, publicando-se a decisão na forma da lei. 

8.2 - Havendo interposição de recurso, após o julgamento, caberá ao Ordenador 

de despesas a adjudicação do objeto à licitante vencedora, seguindo-se a 

competente homologação do procedimento licitatório, publicando-se a decisão 

na forma da lei. 

09 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

9.1 - Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para o recebimento dos 

envelopes, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o presente edital, mediante petição escrita, protocolada na Prefeitura 

Municipal. 

9.2 – A autoridade subscritora decidirá sobre a petição no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. Em sendo acolhida a impugnação, ou se houver necessidade de 

alteração do edital, será designada nova data para a realização da licitação. 

10 – DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO 

10.1 - O Ordenador de despesas poderá revogar a presente licitação desde que 

presentes razões relevantes de interesses públicos, decorrentes de fatos 

supervenientes devidamente comprovados, devendo anulá-la, por ilegalidade, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurando-se o 

contraditório e a ampla defesa, antes da deliberação final sobre o desfazimento do 

certame licitatório. 

11 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 - Dos Prazos 
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11.2 - A Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses a partir da data 

de sua assinatura, sucessivos e ininterruptos, prorrogável conforme os termos das leis 

10.520/2002 e 8.666/1993. 

11.2.1 - Fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação 

emitida pelo Município – Departamento de Licitações e Contratos, para assinatura da 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a ser formalizada na sede da Prefeitura Municipal sob pena 

de aplicação da sanção descrita no item 13, deste edital. 

11.3 - Da Manutenção das Condições de Habilitação 

11.3.1 - Para assinar a Ata o adjudicatário deverá comprovar a regularidade relativa 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Prova de Regularidade com 

a Fazenda Federal deverá ser feita através de Certidão conjunta de dívida relativo 

a tributos Federais e Dívida Ativa da União. 

12 – DAS SANÇÕES 

12.1 - Recusando-se o adjudicatário a assinar a ata de registro de preços no prazo 

estabelecido no item 12.1.2 ou não comprovando as condições de habilitação, 

estará sujeito às seguintes sanções, assegurado o direito de ampla defesa: 

a) multa de 20 % (vinte por cento) do valor de sua proposição de preços; e 

b) impedimento em licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ - PA e o 

descredenciamento do seu Cadastro de Fornecedores pelo prazo de 02 (dois) anos. 

12.2 - Pelo inadimplemento total ou parcial da Ata, independentemente de 

rescisão, a CONTRATADA ficará sujeita, a critério do MUNICÍPIO, às seguintes 

penalidades: 

a) Multa de 10% (dez por cento) pela inexecução parcial da ata, incidindo sobre 

o valor do saldo do mesmo, na ocasião. 

b) Multa de 20% (vinte por cento) pela inexecução total da ata, incidindo sobre 

o valor total do mesmo. 

c) Pelo não atendimento de qualquer ordem, dentro do prazo estabelecido, 

ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor total da 

fatura do mês de origem da irregularidade, a ser descontada no primeiro 

pagamento subsequente à infração. 

d) Pela inexecução total ou parcial do disposto nesta Ata e/ou seus anexos, ou por 

imperícia, poderá ser rescindida a contratação, ficando a CONTRATADA impedida 

de participar de licitações realizadas pelo MUNICÍPIO, pelo período de 02 (dois) 

anos, sem prejuízo do disposto nos demais subitens deste item. 

e) As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas em conjunto 

com o disposto na Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes. 
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f) As multas previstas neste item, não terão caráter compensatório, mas meramente 

moratório e o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato vier a acarretar. 

g) As sanções são independentes e a aplicação de um a não exclui a das outras, 

sendo descontadas do pagamento respectivo ou, se for o caso, cobrada 

judicialmente. 

12.3 - Da Cumulação de Sanções 

12.3.1 - A sanção de descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do 

MUNICÍPIO poderá ser aplicada cumulativamente com a multa, facultada a defesa 

prévia, no prazo de cinco dias úteis, a contar da data de publicação na imprensa 

oficial. 

12.4 - Da Convocação das Licitantes Remanescentes 

12.4.1- Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura 

do instrumento da ata de registro de preços, se recuse assinar o instrumento 

equivalente, serão convocadas para assiná-lo as licitantes remanescentes, 

observada a ordem de classificação. 

12.5 - Da Extensão das Penalidades 

12.5.1 - A sanção prevista no item 13.1. "b" poderá, também, ser aplicada à licitante 

que: 

a) apresentar documentação falsa; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto do certame; 

c) não mantiver a proposta; 

d) falhar ou fraudar a execução da ata; 

e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

13 - DA FORMA DE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1 - Para a utilização da Ata de Registro de Preços, o MUNICÍPIO deverá requisitar 

do detentor da ata, os produtos registrados, por intermédio de instrumento 

contratual ou outro similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei nº 8.666/93. 

14 – DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 

14.1 – O valor registrado não sofrerá qualquer tipo de reajuste durante a vigência 

do presente termo. 

14.2 – O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, 

poderá solicitar o EQUILIBRIO ECONÔMICO dos preços vigentes através de 
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solicitação formal, desde que acompanhado de documentos que comprovem a 

procedência do pedido. Até a decisão final da Administração Municipal, a qual 

deverá ser protocolada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da 

documentação comprobatória, o fornecimento do objeto solicitado pela 

Administração ao Contratado, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado 

em vigor. 

14.3 – A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e 

deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente 

constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 

14.4 – A contratada poderá, na vigência do Registro de Preços, solicitar a redução 

dos preços registrados, garantida a prévia defesa do beneficiário do Registro, e de 

conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando 

alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado 

nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço será válido a partir da 

formalização/atualização da Ata de Registro de Preços. 

15 – DA ENTREGA 

15.1 – O licitante vencedor deve entregar o produto a ele adjudicado conforme 

programação e solicitação feita pelo Departamento de Licitações e Compras; 

15.1.1 – O prazo de entrega dos produtos deverá ser de até 05 (cinco) dias após o 

recebimento da solicitação. 

15.2 – Os produtos deverão ser entregues livre de frete e descarga, na sede da 
prefeitura. 

15.3 – A aquisição e entrega do Produto Registrado será autorizada pelo Município, 

por intermédio de documento denominado “Requisição de Compra”. 

16 – DO PAGAMENTO 

16.1 Os pagamentos serão efetuados através da Tesouraria, em crédito em conta 

bancária em até 10 (dez) dias após a efetiva prestação dos serviços e aceitação 

do mesmo. 

16.1.1 - A CONTRATADA deverá comprovar via documento impresso a regularidade 

relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Prova de Regularidade 

com a Fazenda Federal deverá ser feita através de Certidão conjunta de dívida 

relativo a tributos Federais e Dívida Ativa da União, demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, como condição à 

percepção do valor faturado. 

17  - DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

17.1 - Consultas e/ou esclarecimentos deverão ser encaminhadas, por escrito, até 

02 (dois) dias úteis antes da data prevista para entrega dos envelopes, devendo ser 
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protocolados na localizada na Rua 19 de Novembro, nº 1610, Bairro Centro - PORTO 

DE MOZ-PA. 

17.2 - Pedido de esclarecimento através do e-mail licitapmpm2017@gmail.com, 

ficando os interessados em participar do certame obrigados a acessá-la 

diariamente para a obtenção das informações prestadas. 

Porto de Moz, 10 de setembro de 2021. 

 

 

 

 
JAIRO VIEIRA DUARTE SOUTO 

PREGOEIRO. 

 

 

 

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS 

Prefeito Municipal de Porto de Moz

mailto:licitapmpm2017@gmail.com,
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Tendo em vista o disposto no art. 7º § 2º, inciso I da Lei n° 8.666/93, para licitação na 

modalidade convite, tomada de preços ou concorrência, e o disposto no art. 8º, inc. 

II, do Decreto n° 3.555/2000, para licitação na modalidade pregão, apresento a 

seguir estudos preliminares realizados contendo elementos capazes de propiciar a 

avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, 

considerando os preços praticados no mercado, a definição de métodos, prazo de 

execução do contrato, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do 

contrato, quando for o caso. 

1.0 - DO OBJETO 

1.1 Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e 
eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços artístico, 
organização, coordenação, decoração, buffer, segurança, locação de: 
equipamentos para eventos, e outros serviços correlatos, para atender à Prefeitura 
Municipal de Porto de Moz e suas respectivas secretarias, para contratações futuras. 

2.0 – PROPOSTA DE PREÇOS: 

2.1 – Para efeito de montagem da proposta de preços, cada licitante deverá 

considerar as especificações dos itens de referência deste Termo de Referência; 

2.2 – A pesquisa de preços no mercado, base para a montagem dos preços dos 

serviços, foi feita tendo como base os serviços de referência deste Termo de 

Referência. Portanto, os materiais ofertados deverão apresentar as mesmas 

características de qualidade, desempenho, rendimento, eficiência, estrutura, 

funcionamento, e acabamento do produto de referência; 

2.3 – Os equipamentos/serviços ofertados deverão atender aos requisitos mínimos 

de desempenho e qualidade técnica exigida. 

2.4 - O licitante que ofertar materiais/serviços com características de qualidade, 

desempenho, rendimento, eficiência, estrutura, funcionamento, e acabamento 

diferente daquelas dos materiais de referência, apenas com o objetivo de reduzir o 

preço ofertado, diante dos demais licitantes, estará sujeito, caso se consagre 

vencedor da licitação e seus produtos sejam reprovados pelos critérios citados 

acima, a fornecer os materiais de referência constantes deste Termo de Referência, 

pelo preço ofertado, sem ônus para o Município de Porto de Moz. 

2.5 - Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR LOTE. 

2.6 – Na proposta de preços, cada licitante deverá informar todas as especificações 

dos equipamentos/serviços ofertados. 
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3.0 – DO PRAZO DE ENTREGA 

3.1 - Os equipamentos/serviços especificado no Item 1, será na sede da 

contratante, mediante requisição do órgão, em talonário timbrado fornecido pela 

CONTRATADA (numerado em duas vias) em até 05 (Cinco) dias após solicitação. 

3.2 - O prazo de entrega se inicia com o recebimento da solicitação pela 

CONTRATADA. 

3.3 – Para efeito de verificação da conformidade ou não dos 

equipamentos/serviços fornecidos com as especificações constantes do presente 

Termo de Referência, os Fundos e Secretarias terão o prazo de até 24 horas, 

contados da data da entrega, oportunidade em que o aceitará, atestando a 

respectiva Nota Fiscal, ou o rejeitará, na hipótese de desconformidade que não 

atenda as necessidades desta Municipalidade. 

3.4 – Os equipamentos/serviços especificados neste Termo de Referência deverão 

ser considerados como referência, jamais com caráter impositivo para o 

fornecimento. Porém, os materiais fornecidos que apresentarem qualidade, 

desempenho, rendimento, eficiência, estrutura, funcionamento, acabamento 

semelhantes às especificações dos materiais de referência indicados neste Termo 

de Referência, as quais foram utilizadas como parâmetro para coleta de preços, 

serão testados, conforme instruções dos respectivos catálogos técnicos, no prazo 

citado no subitem 4.3 e caso não apresentem as referidas características, deverão 

ser substituídos pelos materiais especificados neste Termo de Referência, sem ônus 

para a Municipalidade. 

4.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

4.1 - Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados; 

4.2 - Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos equipamentos/serviços. 

4.3 - Verificar se os equipamentos/serviços entregues correspondem aos 

apresentados na proposta da CONTRATADA, 

5.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

5.1 - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas a fim de que os 

materiais sejam entregues conforme designado pela Municipalidade, e ainda 

impostos, tarifas, taxas, salários, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários 

e de ordem de classe, seguros, fretes de entrega, etc; 

5.2 - Entregar os equipamentos/serviços solicitados nos prazos máximo, estabelecido 

por este Termo de Referência. 

5.3 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, 
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prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais 

inadequados ou desconformes com as especificações; 

5.4 - Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, 

documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem se 

vencidas; 

5.5 - Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a 

partir da data da assinatura do contrato; 

5.6 - Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e 

participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades 

cometidas na execução das obrigações assumidas no presente termo de 

referência; 

5.7 - Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, 

relativos aos materiais entregues, com base no termo de referência, exonerando a 

Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal 

pagamento. 

6 - DO PREÇO 

6.1 – A média de preços máximos estimados a ser CONTRATADO foi orçado em R$: 

4.524.932,60 (Quatro Milhões Quinhentos e Vinte e Quatro Mil Novecentos e Trinta e 

Dois Reais e Sessenta Centavos). conforme apresentado no Anexo I– Planilhas 

quantitativos de Preços máximos. 

6.2 - Foram solicitados orçamentos a diversas empresas aptas ao Objeto deste Termo 

de Referência, conforme Cotações de preços de mercado em anexo. 

6.3 - Os proponentes deverão tomar como referência para elaboração de suas 

propostas, as especificações técnicas dos equipamentos/serviços e o preço máximo 

estabelecido no item 6.1 e no Anexo I - Planilhas de Preços máximos, apresentados 

neste termo de referência por esta municipalidade. 

6.4 - O preço unitário máximo a ser aceito por esta Municipalidade está discriminado 

por cada lote, conforme Anexo I, citado no item 6.1. 

ANEXO I - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS MÁXIMOS 
LOTE 01 EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UND 
VAL. 

UNIT. 
VAL. TOTAL 

1 

EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO COMPLETA PARA MAIS DE 

3.001 PESSOAS COM ACOMPANHAMENTO 

TÉCNICO, MONTADO E INSTALADO NO 

14 DIA 
R$ 

12.435,35 

R$ 

174.094,90 
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LOCAL DO EVENTO. 

2 

EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO COMPLETA PARA MAIS DE 

1001 PESSOAS COM ACOMPANHAMENTO 

TÉCNICO, MONTADO E INSTALADO NO 

LOCAL DO EVENTO. 

14 DIA R$ 7.333,33 
R$ 

102.666,62 

3 

EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO 

COMPLETA PARA ATÉ 800 PESSOAS COM 

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, MONTADO 

E INSTALADO NO LOCAL DO EVENTO. 

30 DIA R$ 2.556,30 R$ 76.689,00 

4 

Equipamento de sonorização completa para até 

400 pessoas: equipamento de sonorização 

completa para até 300 pessoas com 

acompanhamento técnico, montado e instalado 

no local do evento. 

40 DIA R$ 1.750,67 R$ 70.026,80 

5 

EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO 

COMPLETA PARA até 200 PESSOAS COM 

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, MONTADO 

E INSTALADO NO LOCAL DO EVENTO. 

30 DIA R$ 879,80 R$ 26.394,00 

6 

EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO 

COMPLETA PARA ATÉ 200 PESSOAS COM 

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, MONTADO 

E INSTALADO NO LOCAL DO EVENTO. 

20 DIA R$ 841,67 R$ 16.833,40 

7 

EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO 

COMPLETA PARA ATÉ 800 PESSOAS COM 

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, MONTADO 

E INSTALADO NO LOCAL DO EVENTO. 

15 DIA R$ 1.887,90 R$ 28.318,50 

VALOR DO LOTE 
R$ 

495.023,22 

LOTE 02 - BANHEIROS QUÍMICOS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VAL. 

UNIT. 
VAL. TOTAL 

1 

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, 

POSICIONADO NO LOCAL ESTABELECIDO, 

LIMPO COM PAPEL HIGIENICO E 

MANUTENÇÃO DIÁRIA NO CASO DE 

EVENTOS COM MAIS DE UMA DIÁRIA. 

80 DIA R$ 310,67 R$ 24.853,60 

2 

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA 

DEFICIENTE, POSICIONADO NO LOCAL 

ESTABELECIDO, LIMPO COM PAPEL 

HIGIENICO E MANUTENÇÃO DIÁRIA NO 

CASO DE EVENTOS COM MAIS DE UMA 

DIÁRIA. 

30 DIA R$ 411,00 R$ 12.330,00 

VALOR DO LOTE R$ 37.183,60 

LOTE 03 CAMINHÃO TRIO/SOM AUTOMOTIVO 
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ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VAL. 

UNIT. 
VAL. TOTAL 

1 

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO, 

ABASTECIDO E COM MOTORISTA 

ESPECIALIZADO. 

6 DIA R$ 6.233,33 R$ 37.399,98 

2 

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MINI TRIO 

ELÉTRICO, ABASTECIDO E COM 

MOTORISTA ESPECIALIZADO 

20 DIA R$ 1.566,67 R$ 31.333,40 

3 

Carro de Som (propaganda volante): 

Propaganda Volante para divulgação de eventos 

- Área Urbana e Rural, com produção/gravação 

de spots para mídia da divulgação dos eventos. 

1000 HORA R$ 87,67 R$ 87.670,00 

4 

locação de reboque/carretinha/som automotivo, 

incluso veiculo c/ engate, abastecido e com 

motorista especializado. Incluso tecnico para 

acompanhamento, kit de microfone sem fio. Em 

perfito funcionamento para atender caminhadas, 

movimentos, carreatas e serviços similares de 

trio eletrico. 

20 DIA R$ 2.555,37 R$ 51.107,40 

VALOR DO LOTE 
R$ 

207.510,78 

LOTE 04 TENDAS E MONTAGENS DE ESTANDES 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VAL. 

UNIT. 
VAL. TOTAL 

1 

LOCAÇÃO DE TENDA 10X10m COM PÉ 

DIREITO DE 2,5m, MONTADA NO LOCAL DE 

EVENTO. 

20 DIA R$ 1.016,67 R$ 20.333,40 

2 

LOCAÇÃO DE TENDA 6X6m COM PÉ 

DIREITO DE 2,5m, MONTADA NO LOCAL DE 

EVENTO. 

20 DIA R$ 602,67 R$ 12.053,40 

3 

LOCAÇÃO DE TENDA 4X4m COM PÉ 

DIREITO DE 2,5m, MONTADA NO LOCAL DE 

EVENTO. 

40 DIA R$ 350,65 R$ 14.026,00 

4 

MONTAGEM DE ESTANDE COM PAINEL DE 

TS DUPLA FACE 2,20 A, CARPETE, 

ARANDELA A CADA 3cm, 1 TOMADA E 

TESTEIRA 50X1 COM IDENTIFICADOR. 

10 
METRO 

QU 
R$ 286,67 R$ 2.866,70 
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5 

MONTAGEM DE ESTANDE ESPECIAL 

(ESTRUTUTAR COMPLETA DE ESTANDE, 

SALA VIP INTERNA COM PAINÉIS MISTOS 

EM TS DUPLA FACE E VIDRO, SISTEMA 

MODULAR DE ALUMÍNIO, ILUMINAÇÃO 

ESPECIAL, PORTA COM FECHADURA E 

CHAVES. PISO REVESTIDO DE CARPETE 

NOVO, MONTAGEM EM SISTEMA 

PADRONIZADO OCTANORM, ÁREA DE 

DEPÓSITO COM CHAVE, SALA DE ESTAR 

CLIMATIZADA COM MESA PARA 

COMPUTADOR, BALCÃO BAR CURVO COM 

TRÊS BAQUETAS CROMADAS, DOIS SOFÁS 

DE DOIS LUGARES EM COURO, MESA DE 

CANTO. DEPÓSITO COM FRIGOBAR, 

CENOGRAFIA EXTERNA, APLICAÇÃO DE 

LOGOMARCA, PAISAGISMO E 

INSTALAÇÕES. OS SERVIÇOS DEVERÃO 

INCLUIR PLANEJAMENTO, MONTAGEM, 

INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM PELA 

EMPRESA CONTRATADA. 

10 
METRO 

QU 
R$ 540,00 R$ 5.400,00 

VALOR DO LOTE R$ 54.679,50 

LOTE 05 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VAL. 

UNIT. 
VAL. TOTAL 

1 

LOCAÇÃO DE PAINEL 3X3 TELA DE LED 

RGBW P6, MONTADO NO LOCAL DO 

EVENTO E COM ACOMPANHAMENTO 

TÉCNICO 

20 DIA R$ 2.120,00 R$ 42.400,00 

2 
LOCAÇÃO DE PROJETOR DE MULTIMÍDIA 

- 3000 ANSI LUMENS 
60 DIA R$ 136,67 R$ 8.200,20 

3 
RÁDIO COMUNICADOR PORTÁTIL DE 

LONGA DISTÂNCIA 
200 DIA R$ 65,33 R$ 13.066,00 

4 
TELA RETRÁTIL PARA EXIBIÇÃO DE 

PROJETOR 
150 DIA R$ 115,00 R$ 17.250,00 

5 

Bebedouro com insumo. Locação de bebedouro, 

220v, com duas torneiras: natural e gelada, 

incluso fornecimento de até 8 garrafões de 20 

litros de água por dia, copos descartáveis e mesa 

para apoio. Acompanha residuário próprio para 

descarte dos copos (tipo empilha-copos). Serviço 

de reposição dos garrafões e retirada dos copos 

descartados incluso. 

60 DIA R$ 673,33 R$ 40.399,80 

6 
Grupo gerador de energia – 125 kva, cabeado e 

abastecido com acompanhamento tecnico. 
20 DIA R$ 2.673,33 R$ 53.466,60 

VALOR DO LOTE 
R$ 

174.782,60 

LOTE 06 DECORAÇÃO 
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ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VAL. 

UNIT. 
VAL. TOTAL 

1 

DECORAÇÃO BÁSICA (ARRANJO FLORAL 

PARA PLENÁRIA; VASOS ORNAMENTAIS 

GRANDES COM PLANTAS ALTAS. MALHAS 

ELÁSTICAS E TOALHAS DE MESA 

QUADRADA, NAS CORES SOLICITADAS 

PELO CONTRATANTE; PARA 

AMBIENTAÇÃO) 

60 UND R$ 1.585,10 R$ 95.106,00 

2 
Decoração Especial (Ambientações Elaboradas 

para eventos temáticos) 
40 UND R$ 2.683,33 

R$ 

107.333,20 

VALOR DO LOTE 
R$ 

202.439,20 

LOTE 07 MESAS E CADEIRAS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VAL. 

UNIT. 
VAL. TOTAL 

1 CADEIRA DE PLÁSTICO (AVULSA) 11.000 UND R$ 4,07 R$ 44.770,00 

2 
Jogo de mesa com 4 cadeiras, todos com capa 

em tecido branco. LOCAÇÃO POR DIÁRIA 
4.000 JOGO R$ 34,37 

R$ 

137.480,00 

3 

Locação de mesa de plástico PVC. Locação de 

mesa de plástico PVC na cor branca, 

diâmetro/largura aproximada de 90cm. Mesa 

redonda ou quadrada, conforme autorização de 

fornecimento. Colocação devidamente 

organizada em local determinado pela 

organização e retirada após o evento. 

2.000 UND R$ 6,77 R$ 13.540,00 

VALOR DO LOTE 
R$ 

195.790,00 

LOTE 08 PALCO E ESTRUTURAS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 
VAL. 

UNIT. 
VAL. TOTAL 

1 
PLACAS DE FECHAMENTO PRATICÁVEIS 

2X1,2M 
1.000 UND R$ 26,67 R$ 26.670,00 

2 

PALCO POR METRO QUADRADO, COM 

COBERTURA E FECHAMENTOS LATERAIS E 

FUNDO, MONTADO NO LOCAL DO EVENTO. 

800 METRO R$ 48,33 R$ 38.664,00 

3 
TRAVE/PORTICO/ARCO/TORRE COM 

ESTRUTURA DE TRELISSA METÁLICA  
50 DIA R$ 537,50 R$ 26.875,00 

4 

DISCIPLINADOR/GRADES DE 

ISOLAMENTO PRATICÁVEIS, 

PRATICÁVEL POR METRO QUADRADO, 

MONTADO NO LOCAL DO EVENTO. 

1.000 
METRO 

QU 
R$ 18,33 R$ 18.330,00 

5 ARQUIBANCADAS 30M 5 DIA R$ 9.000,00 R$ 45.000,00 

VALOR DO LOTE 
R$ 

155.539,00 

LOTE 09 BRINDES E BRINQUEDOS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID VAL. VAL. TOTAL 
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UNIT. 

1 

BRINDES /BRINQUEDOS / BRINDES 

(INFANTIS) DE PÁSCOA OVOS DE 

CHOCOLATE COM GRAMATURA DE 200 A 

300 GRAMAS/ 

15.000 UND R$ 14,95 
R$ 

224.250,00 

2 

Serviços de confecções de lembranças/ brindes 

institucionais: lembranças e brindes 

institucionais relacionados aos Eventos 

8.000 UND R$ 25,80 
R$ 

206.400,00 

3 

Locação de brinquedos infantis. 03 opções de 

Brinquedos Recreativos Infantis; Pula-pula 

(cama elástica), Escorregador Inflável, Piscina 

de Bolinhas. Com instalação no local do evento 

concluída até 1h antes do horário agendado (o 

tempo de instalação não é contabilizado para 

efeitos de diária). Acompanhamento de no 

mínimo um monitor para cada atividade. 

40 DIA R$ 2.766,67 
R$ 

110.666,80 

VALOR DO LOTE 
R$ 

541.316,80 

LOTE 10 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E ARTÍSTICOS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VAL. 

UNIT. 
VAL. TOTAL 

1 LOCUTOR 20 DIA R$ 1.026,00 R$ 20.520,00 

2 CERIMONIALISTA 30 DIA R$ 1.216,00 R$ 36.480,00 

3 

SHOWS DE CARÁTER LOCAL Até R$ 

10.016,00: Banda/Artista, incluso logistica até o 

local do evento 

10 DIA 
R$ 

10.016,00 

R$ 

100.160,00 

4 

SHOWS DE CARÁTER REGIONAL Até R$ 

40.000,00: Banda/Artista, incluso logistica até o 

local do evento 

10 DIA 
R$ 

40.000,00 

R$ 

400.000,00 

5 

SHOWS DE CARÁTER NACIONAL Até R$ 

150.000,00: Banda/Artista, incluso logistica até 

o local do evento 

5 DIA 
R$ 

150.000,00 

R$ 

750.000,00 

6 

DJ: Sendo 8(oito) horas de Serviços em cada dia 

Incluso equipamentps p/ aprestenação (cdj, mix, 

controladora, microfone). 

50 DIA R$ 1.516,67 R$ 75.833,50 

7 GARÇOM 100 DIA R$ 155,00 R$ 15.500,00 

8 MÚSICO INSTRUMENTALISTA 20 UND R$ 300,00 R$ 6.000,00 

9 OFICINEIRO  15 UND R$ 8.400,00 
R$ 

126.000,00 

10 
SEGURANÇA PRIVADA 08 (OITO) HORAS 

DE TRABALHO EM CADA DIA 
400 DIA R$ 150,00 R$ 60.000,00 

11 

ANIMAÇÃO INFANTIL. ATOR 
PROFISSIONAL CARACTERIZADO DE 

PALHAÇO: Animação Infantil. Ator 

profissional caracterizado de palhaço, efetua 4 

atividades por 4 horas: pintura facial, magicas 

cômicas, escultura de balões  show de palhaço. 

30 DIA R$ 2.233,33 R$ 66.999,90 

12 PALESTRANTE/COACH 15 UND R$ 8.400,00 R$ 
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126.000,00 

VALOR DO LOTE 
R$ 

1.762.973,40 

LOTE 11 FOGOS DE ARTIFÍCIOS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VAL. 

UNIT. 
VAL. TOTAL 

1 

KIT FOGOS DE ARTIFÍCIO 01 Kit composto de 

girândola 468 tiros, girândola 702 tiros, 

foguetes tiros e cores 12x1 und, 12X1 Com apito. 

Com responsável técnico para a manipulação. 

70 KIT R$ 3.733,30 
R$ 

261.331,00 

2 

KIT FOGOS DE ARTIFÍCIO 02 Kit composto de 

girândola 702 tiros, girândola 702 cores, 

foguetes fest color 12x1 com apito cx20 und, 

torta infity 177 tubo, Torta Esplendor, kit 

morteiros 4" 12 tubos + kit de Efeitos indoor. 

Com responsável técnico para a manipulação. 

25 KIT R$ 7.337,70 
R$ 

183.442,50 

VALOR DO LOTE 
R$ 

444.773,50 

LOTE 12 LOCAÇÕES DIVERSAS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VAL. 

UNIT. 
VAL. TOTAL 

1 

Locação de capa e faixa em tecido para cadeira. 

A cor da capa e faixa será informada quando da 

autorização do fornecimento. O material deve 

estar limpo e passado, sem manchas ou rasgos. 

Colocação devidamente organizada em local 

determinado pela organização e retirada após o 

evento 

4.000 UND R$ 5,27 R$ 21.080,00 

2 

Locação de espaço físico para eventos 1 - 

Locação de espaço com capacidade de até 500 

pessoas. 

40 DIA R$ 2.327,70 R$ 93.108,00 

3 

Locação de espaço físico para eventos 2 - 

Locação de espaço físico com capacidade de até 

1.000 pessoas, conforme definição na 

Autorização de Fornecimento e compatibilidade 

com os espaços existentes na cidade sede do 

evento. Requisitos do espaço: espaço para 

instalação de palco; 1 camarins ou salas 

contíguas que possam ser utilizadas pelos 

formandos/artistas; banheiros em quantidade 

suficiente; limpeza impecável (sem manchas nos 

assentos; sem cheiros desagradáveis no 
ambiente - mofo, tinta etc.); foyer coberto para 

recepção dos convidados com capacidade para 

200 pessoas; atendimento aos requisitos legais 

de acessibilidade; atendimento a todas as 

exigências legais dos Bombeiros e Defesa Civil 

(Alvará, Habitese etc.) com acessos devidamente 

20 DIA R$ 3.640,00 R$ 72.800,00 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

   

 Rua Professora Simpliciana Farias, S/Nº Ap. 01 - Centro – CEP: 68330-000 – Porto de Moz/PA  

identificados 

VALOR DO LOTE 
R$ 

186.988,00 

LOTE 13 LOCAÇÕES DIVERSAS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID 
VAL. 

UNIT. 
VAL. TOTAL 

 01 

Posto de Trabalho de Garçom. Profissional com 

a devida qualificação e habilidade. Deverá estar 

corretamente uniformizado para o exercício de 

sua função. Deverá estar presente conforme 

programação do evento e solicitação da 

organização. 

200 DIA R$ 170,00 R$ 34.000,00 

 02 

Posto de Trabalho de Recepcionistas - Língua 

Portuguesa. Atuará na recepção, 

credenciamento e secretaria, capacitadas e 

uniformizadas, para exercer função de 

recepcionar, informar e atender o público. 

100 DIA R$ 170,00 R$ 17.000,00 

 03 

Posto de trabalho de servente para limpeza de 

eventos. Prestação de serviços de limpeza em 

eventos, com todos os materiais e equipamentos 

necessários para a perfeita execução dos 

serviços, incluindo materiais de limpeza e 

equipamentos como vassouras, baldes, 

aspirador de pó e equipamentos de proteção 

individual, etc. O serviço deve ser prestado por 

profissional uniformizado e capacitado. 

100 DIA R$ 149,33 R$ 14.933,00 

VALOR DO LOTE R$ 65.933,00 

VALOR DOS LOTES 
R$ 

4.524.932,60 

 

Porto de Moz, 10 de Setembro de 2021. 

 

 
JAIRO VIEIRA DUARTE SOUTO 

PREGOEIRO. 

 

 

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS 

Prefeito Municipal de Porto de Moz
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DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO E DE IMPACTO 

ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

Informamos que consta na lei orçamentária do corrente exercício 2021, 0202 – Gabinete do prefeito, 04 

122 0037 2.003 – Manutenção do Gabinete do Prefeito, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 04 122 0037 2.005 – Manutenção de Agências 

Distritais, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 33.90.30.00 – Material de 

consumo, 0404 – Secretaria de Administração. e Planejamento, 04 122 0037 2.007 – Manutenção de 

Representação Municipal, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – 

Material de consumo, 04 122 0037 2.008 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 04 122 

0037 2.010 – Manutenção das Atividades da Defesa Civil, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 0505 – Secretaria Municipal de Finanças, 04 123 

0037 2.013 – Manutenção da Secretaria de Finanças, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 0606 – Secretaria de Cultura, desporto e Turismo, 13 392 

0089 2.015 – Manutenção do Departamento de Cultura , 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 0911 – Sec. Infraestrutura, Obra e Urbanismo, 15 

451 0501 2.020 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura, 33.90.39.00 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 15 452 0507 2.021 – Manutenção do 

Setor de Limpeza Urbana, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – 

Material de consumo, 25 752 0502 2.022 – Manutenção dos Serviços Iluminação Pública, 33.90.39.00 

– Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 1012 – Sec. De 

Produção e Abast. e Pesca, 04 608 0651 2.023 – Fomento ao Desenvolvimento da Piscicultura, 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 1315 

– Secretaria Municipal do Interior, 04 122 0037 2.027 – Manutenção da Secretaria do Interior, 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 1701 – Fundo Municipal de Saúde, 10 122 0037 2.040 – 

Manutenção da Secretaria Mun. de Saúde, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 

33.90.30.00 – Material de consumo, 10 301 0202 2.048 - Manutenção do PSF, 33.90.39.00 – Outros 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 10 301 0210 2.049 – 

Manutenção do Hospital Municipal, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 

33.90.30.00 – Material de consumo, 10 301 0210 2.051 – Manutenção do CAPS, 33.90.39.00 – Outros 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 10 304 0235 2.056 – 

Programa de vigilância sanitária, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 

33.90.30.00 – Material de consumo, 10 305 0220 2.057 – Manutenção da Vigilância Epidemiológica, 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, FME-

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2101 – Fundo Municipal de Educação, 12 122 0037 2.074 – 

Manutenção da Secretaria de Educação, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 

33.90.30.00 – Material de consumo, 12 361 0401 2.080 – Custeio do Programa Mais Educação, 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 12 361 

0401 2.082 – Custeio do Fórum Municipal de Educação, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 12 361 0403 2.085 – Ações Vinculadas ao QSE, 
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 1803 – Fundo Municipal de Assistência Social, 

08 243 0131 2.060 – Manutenção do CRAS, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 

33.90.30.00 – Material de consumo, 08 243 0132 2.061 – Manutenção do PETI, 33.90.39.00 – Outros 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 08 243 0137 2.062 – 

Manutenção do Projovem, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – 

Material de consumo,  08 243 0137 2.063 – Manutenção do Programa Primeira Infância, 33.90.39.00 – 
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Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 08 243 0137 2.064 – 

Implantação e Manutenção do Programa Jovem Aprendiz, 08 244 0131 2.065 – Gestão do Bolsa Família, 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 08 

244 0137 2.066 – Manutenção do PAIF, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 

33.90.30.00 – Material de consumo, 08 244 0137 2.069 – Manutenção da Secretaria de Trabalho e 

Promoção Social, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 08 244 0137 2.071 – 

Manutenção do IGD, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – 

Material de consumo. Com saldo suficiente para acudir a despesa com a seleção de proposta mais 

vantajosa para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços artístico, 

organização, coordenação, decoração, buffer, segurança, locação de: equipamentos para eventos, e 

outros serviços correlatos, para atender à Prefeitura Municipal de Porto de Moz e suas respectivas 

secretarias, para contratações futuras, já que se trata de contratação com empresa pessoa jurídica de 

direito privado. 

Informamos ainda, que a presente despesa, em vista que se refere ao presente exercício, cujas previsões 

de gastos encontram correspondência na fonte de receita especificada, e na parte orçamentária, há 

previsão orçamentária normal e a sua absorção no crédito genérico da dotação acima referida, pelo que 

não caracteriza, ampliação, expansão ou aperfeiçoamento de gasto, e não trará impactação 

orçamentária-financeira, não se lhe aplicando portanto, as previsões dos artigos 16 e 17 da lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Segue anexa, a competente declaração de impacto orçamentário, bem como de compatibilidade da 

despesa com o PPA e LDO. 

Porto de Moz /Pa, 10 de Setembro de 2021 

. 

 

__________________________________________ 

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS 

Prefeito Municipal de Porto de Moz 
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IMPACTO ORÇAMENTÁRIO 

É nos enviado para análise e emissão de parecer acerca do impacto 

orçamentário e financeiro para a seleção de proposta mais vantajosa 

para futura e eventual contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços artístico, organização, coordenação, decoração, 

buffer, segurança, locação de: equipamentos para eventos, e outros 

serviços correlatos, para atender à Prefeitura Municipal de Porto de 

Moz e suas respectivas secretarias, para contratações futuras, em 

atendimento aos serviços públicos, o qual passamos a analisar. A 

referida contração não trará impactação orçamentária-financeira, cujas 

previsões de gastos encontram correspondência na fonte de receita 

especificada, e na parte orçamentária, há previsão orçamentária normal 

e a sua absorção no crédito genérico dotação orçamentária: 0202 – 

Gabinete do prefeito, 04 122 0037 2.003 – Manutenção do Gabinete do 

Prefeito, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 

33.90.30.00 – Material de consumo, 04 122 0037 2.005 – Manutenção de 

Agências Distritais, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Jurídica,33.90.30.00 – Material de consumo, 0404 – Secretaria de 

Administração. e Planejamento, 04 122 0037 2.007 – Manutenção de 

Representação Municipal, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 04 122 0037 2.008 

– Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, 33.90.39.00 – 

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material 

de consumo, 04 122 0037 2.010 – Manutenção das Atividades da Defesa 

Civil, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 

33.90.30.00 – Material de consumo, 0505 – Secretaria Municipal de 

Finanças, 04 123 0037 2.013 – Manutenção da Secretaria de Finanças, 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 

33.90.30.00 – Material de consumo, 0606 – Secretaria de Cultura, 

desporto e Turismo, 13 392 0089 2.015 – Manutenção do Departamento de 

Cultura , 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 

33.90.30.00 – Material de consumo, 0911 – Sec. Infraestrutura, Obra e 

Urbanismo, 15 451 0501 2.020 – Manutenção da Secretaria de 

Infraestrutura, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 15 452 0507 2.021 – 

Manutenção do Setor de Limpeza Urbana, 33.90.39.00 – Outros Serviços 

de Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 25 

752 0502 2.022 – Manutenção dos Serviços Iluminação Pública, 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 

33.90.30.00 – Material de consumo, 1012 – Sec. De Produção e Abast. e 

Pesca, 04 608 0651 2.023 – Fomento ao Desenvolvimento da Piscicultura, 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 

33.90.30.00 – Material de consumo, 1315 – Secretaria Municipal do 

Interior, 04 122 0037 2.027 – Manutenção da Secretaria do Interior, 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 

33.90.30.00 – Material de consumo, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 1701 – 

Fundo Municipal de Saúde, 10 122 0037 2.040 – Manutenção da Secretaria 

Mun. de Saúde, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 10 301 0202 2.048 - 
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Manutenção do PSF, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 10 301 0210 2.049 – 

Manutenção do Hospital Municipal, 33.90.39.00 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 10 301 

0210 2.051 – Manutenção do CAPS, 33.90.39.00 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 10 304 

0235 2.056 – Programa de vigilância sanitaria, 33.90.39.00 – Outros 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de 

consumo, 10 305 0220 2.057 – Manutenção da Vigilância Epidemiológica, 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 

33.90.30.00 – Material de consumo, FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

2101 – Fundo Municipal de Educação, 12 122 0037 2.074 – Manutenção da 

Secretaria de Educação, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 12 361 0401 2.080 

– Custeio do Programa Mais Educação, 33.90.39.00 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 12 361 

0401 2.082 – Custeio do Fórum Municipal de Educação, 33.90.39.00 – 

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material 

de consumo, 12 361 0403 2.085 – Ações Vinculadas ao QSE, 33.90.39.00 

– Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material 

de consumo, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 1803 – Fundo 

Municipal de Assistência Social, 08 243 0131 2.060 – Manutenção do 

CRAS, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 

33.90.30.00 – Material de consumo, 08 243 0132 2.061 – Manutenção do 

PETI, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 

33.90.30.00 – Material de consumo, 08 243 0137 2.062 – Manutenção do 

Projovem, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 

33.90.30.00 – Material de consumo,  08 243 0137 2.063 – Manutenção do 

Programa Primeira Infância, 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 08 243 0137 2.064 

– Implantação e Manutenção do Programa Jovem Aprendiz, 08 244 0131 

2.065 – Gestão do Bolsa Família, 33.90.39.00 – Outros Serviços de 

Terceiros, pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 08 244 

0137 2.066 – Manutenção do PAIF, 33.90.39.00 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo, 08 244 

0137 2.069 – Manutenção da Secretaria de Trabalho e Promoção Social, 

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 08 244 

0137 2.071 – Manutenção do IGD, 33.90.39.00 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.30.00 – Material de consumo. 

É o parecer, a superior de liberação. 

Porto de Moz /Pa, 10 de setembro de 2021 

 

 

Adalberto Trindade da Fonseca 
Portaria n° 005/2021 

Chefe do Controle Interno 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LRF 

(Art. 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000) 

 

DECLARO, para fins de atendimento ao disposto no inciso II do art. 16 

de Lei de Responsabilidade Fiscal, que a presente despesa com a 

seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual contratação 

de empresa especializada na prestação de serviços artístico, 

organização, coordenação, decoração, buffer, segurança, locação de: 

equipamentos para eventos, e outros serviços correlatos, para atender 

à Prefeitura Municipal de Porto de Moz e suas respectivas secretarias, 

para contratações futuras, tem adequação orçamentária e financeira 

com a LOA e compatibilidade com o PPA e com a LDO do Município. 

 

Porto de Moz /Pa, 10 de setembro de 2021 

 

 
 
 

Adalberto Trindade da Fonseca 
Portaria n° 005/2021 

Chefe do Controle Interno 
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ANEXO II (MODELO) 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
À: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

Att. Pregoeiro – JAIRO VIEIRA DUARTE SOUTO  

 

Declaramos sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições 

constantes deste Pregão e seus anexos, e que atendemos plenamente aos 

requisitos necessários par habilitação e proposta e declaramos que cumprimos 

plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, d a Lei 

n.º 10.520, de 17/07/2002. 

 

(Local)................, ............. ........................................... 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura e Identificação do Representante Legal 
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ANEXO III (MODELO) 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

Att. Pregoeiro – JAIRO VIEIRA DUARTE SOUTO  

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento 

licitatório sob a modalidade Pregão Presencial nº. 4019-1/2021- PMPM-FME-FMS-

FMAS– SRP, em cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 

que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 

anos. 

 

 

(Local)................, .............. ........................................... 2021. 

 

 

 

 

 

Assinatura e Identificação do Representante Legal 
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ANEXO IV (MODELO) 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE IDONEIDADE 

 

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

Att. Pregoeiro – JAIRO VIEIRA DUARTE SOUTO  
Abertura: 22 de Setembro de 2021. 

Hora: 09:00 horas 

 

Declaramos sob as penas da Lei que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e 

estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, 

DECLARAMOS ainda que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do 

poder público em qualquer de suas esferas. 

 

Por ser a expressão da verdade firmamos a presente. 

 

(Local)................, ......................................................... 2021. 

 

 

 
 

Assinatura e Identificação do Representante Legal 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

Rua Professora Simpliciana Farias, S/Nº Ap. 01 - Centro – CEP: 68330-000 – Porto de Moz/PA  

ANEXO V (MODELO) 

DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA 

(conforme o caso) 

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

Att. Pregoeiro – JAIRO VIEIRA DUARTE SOUTO  

Pela   presente, a  proponente   , pessoa jurídica de 

direito privado,  inscrita  no CNPJ/MF nº  _ estabelecida em  , 

Estado do  , na Rua   , nº , DECLARA que,  nos  termos da 

Lei nº 9.317,  de 05/12/1996, e da Lei nº 9.841, de 05/10/1999, se constitui 

microempresa (ou pequena empresa) e que é nesta condição que concorre na 

presente licitação, devendo, portanto, ser nela assim considerada para todos os 

efeitos legais, com a ressalva expressa no art. 88 da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

 

 

(Local)................, ......................................................... 2021. 

 

 

 
 

Assinatura e Identificação do Representante Legal 

 

ATENÇÃO: Escolher uma opção, ou é micro, ou é pequena empresa. 
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ANEXO VI – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 4019-1/2021- PMPM-FME-FMS-FMAS 

MODELO DE PROPOSTA 

 

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

Att. Pregoeiro – JAIRO VIEIRA DUARTE SOUTO  

OBJETO: seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema de 

Registro de Preços da Administração Pública Municipal para contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços artístico, organização, coordenação, 

decoração, buffer, segurança, locação de: equipamentos para eventos, e outros 

serviços correlatos, para atender a Prefeitura Municipal de Porto de Moz. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES Marca Qtd/Un
d. 

V. UNIT V. TOTAL 
01 Xxxxxx ..... 00 und ..... ........ 
02 Xxxxxx ..... 00 und ..... ........ 
03 Xxxxxx ..... 00 und ..... ........ 
04 Xxxxxx ..... 00 und ..... ........ 
Valor Total da proposta xx – R$: ........... (........ por extenso .............) xxxxxxx 
 Valor Total da proposta xxxxxx - R$: ............  ( ....... por extenso .............). 

  Validade da Proposta: 60 dias. 

  Prazo de entrega: IMEDIATO dias, após a confirmação do pedido. 

 Dados Bancário: Banco: 

Agência: Conta: 

  A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, é ciente de todas as condições do presente Edital 
do Pregão Presencial SRP nº.4019-1/2021- PMPM-FME-FMS-FMAS e concorda com as 
mesmas. 

 Os dados do responsável pela assinatura de contrato:........................... (conforme Item 

5, sub-item 5.1, letra “g”). 

............../PA, xx de ................... de 2021. 

 

 

 

Nome: ................... 

CPF: .................. 
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ANEXO VII – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 4019-1/2021- PMPM-FME-FMS-FMAS 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

Aos....... Dias do mês de................. de 2021, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE 

MOZ......................, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 

..............................., sediada na Av. ................................ s/n, Bairro ................., na cidade 

.................., Estado do Pará, neste ato   representado pela Sr(a). ........................., 

Secretária(o) Municipal de ......................., no uso da competência que lhe foi atribuída, 

resolve REGISTRAR OS PREÇOS do(s) fornecedor(es) abaixo elencado(s), vencedor(es) do 

Pregão Presencial SRP n.º 4019-1/2021- PMPM-FME-FMS-FMAS, sob o regime de compras 

pelo sistema de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços artístico, organização, coordenação, 

decoração, buffer, segurança, locação de: equipamentos para eventos, e outros 

serviços correlatos, para atender à Prefeitura Municipal de Porto de Moz e suas 

respectivas secretarias, observadas as disposições contidas nas Leis n.º 8.666/93 e 

10.520/2002 e Decreto Municipal n.º 086/2017.  

1- DO OBJETO E FORNECEDOR 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços artístico, organização, 

coordenação, decoração, buffer, segurança, locação de: equipamentos para eventos, 

e outros serviços correlatos, para atender à Prefeitura Municipal de Porto de Moz e suas 

respectivas secretarias, sendo os quantitativos estimados e os itens a serem registrados os 

constantes do Anexo I, Termo de Referência, do Edital do Pregão Presencial SRP n. 4019-

1/2021- PMPM-FME-FMS-FMAS. 

a) Fornecedor  , CNPJ n.º  , com sede na Rua/Av  , CEP: 

  , telefone: (   )  _, fax: (   )  , telefone representante em  xxxxxxx (_)  , fax 

(    ) 

        ,  representada por seu(sua)  , Sr(a).  , (nacionalidade  e  estado  civil), 

residente e domiciliado(a) em  , RG n.º   SSP/    , CPF n.º _   . 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA QTD/UND
. 

V. UNIT. V. TOTAL 
01      
02      

    ----------
----  VALOR TOTAL    b) Fornecedor  , CNPJ n.º  , com sede na Rua/Av  , CEP: 

  , telefone: (   )  , fax: (   )  , telefone representante em xxxxxxxx (_)  , fax 

(    ) 

  ,  representada por seu(sua)  , Sr(a).  , (nacionalidade  e  estado  civil), 

residente e domiciliado(a) em  , RG n.º   SSP/    , CPF n.º   . 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA QTD/UND
. 

V. UNIT. V. TOTAL 
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01      
02      

    ----------
----  VALOR TOTAL    

2.DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO 

2.1 O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura 

Municipal de Porto de Moz .............................. mediante emissão da respectiva Nota de 

Empenho e autorização de retirada, observadas as disposições contidas no edital do 

Pregão Presencial/SRP n.º 4019-1/2021- PMPM-FME-FMS-FMAS. 

2.2 O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado 

recebimento, pelo Fornecedor, da Ordem de Compra ou Nota de Empenho, decorrente 

desta Ata de Registro de Preços e do Edital de Pregão Presencial/SRP n.º 4019-1/2021- 

PMPM-FME-FMS-FMAS. 

2.3 O(s) fornecedor(es) registrado(s) fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos 

efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços, até o limite quantitativo 

registrado no Anexo Único desta Ata.  

3.DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 

3.1 A Prefeitura Municipal de Porto de Moz, adotará a prática de todos os atos 

necessários ao controle e administração da presente Ata. 

3.2 As partes se obrigam à observância dos preços unitários indicados no Anexo Único 

desta Ata. 

3.3 Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata 

serão divulgados em meio eletrônico. 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão 

por conta dos recursos oriundos do Tesouro Municipal e ............................, conforme 

dotação orçamentária a seguir: 

- ...................... – Manutenção da ................................................; 

   3.3.90.30.00 Materiais de Consumo; 

5.DA VIGÊNCIA 

5.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência 12 (doze) meses. 

6.DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

6.1 - Entregar os materiais de acordo com as especificações constantes do Anexo I 

(Termo de Referência) do Edital do Pregão Presencial SRP nº 4019-1/2021- PMPM-FME-
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FMS-FMAS e em consonância com a proposta, IMEDIATO, sem custo adicional, após o 

recebimento da nota de empenho e autorização de retirada, sendo devolvido o objeto 

que não atender as necessidades da administração; 

6.2 - Fazer acompanhar, quando da entrega dos materiais, a respectiva nota fiscal, na 

qual deve haver referência ao processo licitatório e a respectiva nota de empenho da 

despesa, na qual deverá constar o objeto da presente ata com seus valores 

correspondentes; 

6.3 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto desta 

ata em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias 

úteis a contar da notificação para tal; 

6.4 - Quando necessária a saída do material a ser reparado ou substituído na sede da(s) 

FORNECEDORA(S), as mesmas ficarão obrigadas a providenciar a retirada e devolução 

do mesmo sem qualquer custo adicional para a Prefeitura Municipal de Porto de Moz; 

6.5 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a Prefeitura 

Municipal de Porto de Moz ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou 

culposa, sua ou dos prepostos, se for o caso, independentemente de outras cominações 

contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

6.6 - Manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de 

habilitação e qualificações exigidas na licitação do Pregão Presencial SRP nº 4019-

1/2021- PMPM-FME-FMS-FMAS. 

7.DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ. 

7.1 - Promover a fiscalização dos materiais objeto desta Ata, quanto ao aspecto 

quantitativo e qualitativo, a serem fornecido e entregue pelo FORNECEDOR. 

7.2 - Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente 

comunicar o FORNECEDOR. 

7.3 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo FORNECEDOR. 

7.4 - Remeter o FORNECEDOR a nota de empenho e autorização de retirada via FAX, 

email ou através de correspondência com ou sem AR. 

7.5 - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços 

registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação 

de penalidades por descumprimento ao pactuado neste termo. 

7.6 - Consultar o FORNECEDOR quanto ao interesse no fornecimento do objeto 

registrado nesta Ata a outros órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a 

intenção de utilizar a presente Ata de Registro de Preços. 

7.7 - Efetuar pagamento a FORNECEDOR de acordo com a forma e prazo estabelecidos 
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na Cláusula Segunda deste instrumento. 

7.8 - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que 

atendidas às obrigações contratuais. 

8.DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

8.1 - O FORNECEDOR poderá ter seu registro cancelado quando: 

8.1.1 - Por iniciativa da Administração, quando: 

8.1.2 Não cumprirem as exigências do edital de licitação do Pregão Presencial SRP n.º 

4019-1/2021- PMPM-FME-FMS-FMAS e as condições da presente Ata de Registro de 

Preços; 

8.1.3  Recusarem-se a não assinar a ata de registro de preço, quando for o caso, no prazo 

estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração; 

8.1.4 - Derem causa à rescisão administrativa decorrente desta Ata de Registro de Preços; 

8.1.5 - Não ficarem mantidas as condições de habilitação e compatibilidade; 

8.1.6 - Não aceitarem a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação, 

face as razões de interesse público, devidamente justificados. 

8.1.7 - Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, 

comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de 

Preços, em função de fato superveniente, aceito pela Administração, que 

comprovadamente venha a comprometer a execução desta Ata. 

8.1.8 - O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 

deverá ser formalizado, com decisão fundamentada da Prefeitura Municipal Porto de 

Moz. 

9. DAS PENALIDADES 

9.1 - Na hipótese de se verificar atraso no fornecimento do objeto desta Ata de Registro 

de Preços ou na sua substituição, quando o fornecimento ocorrer fora das especificações 

e/ou condições predeterminadas, ficará o FORNECEDOR sujeito, garantida a prévia e 

ampla defesa em regular processo administrativo, às penalidades constantes no item 14 

(DAS SANÇÕES) do Edital de Pregão Presencial SRP nº 4019-1/2021- PMPM-FME-FMS-

FMAS. 

9.2 - Poderão ser aplicadas, ainda, as demais cominações previstas nos Decretos n.º 

086/2017 e, subsidiariamente, na Lei 8.666/93 atualizada. 

10. DO FORO 

10.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Porto de Moz/PA, para dirimir quaisquer litígios 
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oriundos da presente Ata de Registro de Preços, que não puderem ser 

administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer 

outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de 

qualquer das partes. 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 - São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o 

edital do Pregão Presencial SRP nº 4019-1/2021- PMPM-FME-FMS-FMAS e a proposta do 

FORNECEDOR. 

11.2 - A existência da presente Ata de Registro de Preços não obriga esta Prefeitura 

Municipal de Porto de Moz a firmar futuras solicitações. 

E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata de Registro de Preços em xx 

(.........) vias de igual teor e forma, que vai subscrito pela Prefeitura Municipal de Porto de 

Moz e pela(s) FORNECEDOR(AS), para que este documento produza todos os efeitos 

legais e jurídicos. 

 

................................./PA,  de  de 2021. 

 

 

 

Ordenador de Despesas 

 

 

 

 
Fornecedor 
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ANEXO VIII – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 4019-1/2021- PMPM-FME-FMS-FMAS 

REGISTRO DE PREÇOS 

MINUTA DE TERMO DE ADESÃO PARA EVENTUAIS ÓRGÃOS CARONA 

Termo de Adesão que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Porto de Moz, na 

qualidade de  Órgão  Gestor  e o (a)  ,  como  Órgão  Carona,  para fins 

de participação no Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para 

futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

artístico, organização, coordenação, decoração, buffer, segurança, locação de: 

equipamentos para eventos, e outros serviços correlatos, para atender à Prefeitura 

Municipal de Porto de Moz e suas respectivas secretarias. Por este termo de Adesão,  o 

(a)  , inscrita no CNPJ sob o n°.  , 

com  sede  na   ,   neste   ato   representado   (a)   

pelo   (a)   Sr. (a)   concorda com os termos do 

Registro de Preços a ser  promovido pela Prefeitura Municipal de Porto de Moz, inscrita 

no CNPJ sob o n.º ___________, neste ato representada pela Sr.ª. __________________, para 

futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

artístico, organização, coordenação, decoração, buffer, segurança, locação de: 

equipamentos para eventos, e outros serviços correlatos, para atender à Prefeitura 

Municipal de Porto de Moz e suas respectivas secretarias, conforme previsto pelo 

Decreto Municipal nº 086/2017, cuja descrição detalhada encontra-se na planilha 

anexa. 

 

Códig
o 

Descrição do 
Item 

Unidade 

de 

Aquisição 

Local Periodicida
de 

Quantidade 

Solicitada 

      
      
      
      
      
      
      

Porto de Moz /PA,  de  de 2021. 

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Prefeito Municipal 

 

CARONA 

Representante órgão Carona 
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ANEXO IX – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 4019-1/2021- PMPM-FME-FMS-FMAS 

REGISTRO DE PREÇOS MINUTA DO CONTRATO PARA ADESÃO 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ, E A 

EMPRESA .........................., NA FORMA ABAIXO. 

CONTRATANTE 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob o nº......................., sediada na Av. .................... S/n, Bairro................, 

na cidade  de ....................., Estado do ............, doravante simplesmente denominado 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo(a) Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxx, Secretário (a) 

Municipal de ................ 

CONTRATADA 

  (Nome da Empresa),    (Natureza Jurídica), com 

sede    , inscrita no CNPJ sob  o  nº   ,  doravante  

denominada  CONTRATADA,  neste  ato  representada  por  seu     (Representante 

Legal),  (nacionalidade),         (estado civil),  (profissão), portador do 

RG n.º   e do CPF n.º   , residente e domiciliado à   . 

Resolve celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 4019-1/2021- PMPM-FME-FMS-FMAS, conforme descrito no 

Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e pelo Decreto Municipal nº 086/2017, mediante as 

condições expressas nas cláusulas seguintes: 

1- DO OBJETO 

O presente contrato tem como objeto seleção e contratação de empresas com o 

objetivo de formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal 

para contratação de empresa especializada na prestação de serviços artístico, 

organização, coordenação, decoração, buffer, segurança, locação de: equipamentos 

para eventos, e outros serviços correlatos, para atender a Prefeitura Municipal de Porto 

de Moz. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA QTD/UND. V. 

UNIT. 

V. TOTAL 

01      
02      

I. PARTES 

II. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

Rua Professora Simpliciana Farias, S/Nº Ap. 01 - Centro – CEP: 68330-000 – Porto de Moz/PA 

03      

     --------------- 

 VALOR TOTAL     

1.1 - É vedado à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do objeto desta 

licitação, bem como sua associação com outrem, a cessão ou transferência, total ou 

parcial, fusão, cisão ou incorporação.  

2 - DO PREÇO 

O valor total do presente contrato é de R$ ........... (........por extenso..........), conforme está 

especificado na Cláusula I. 

3 - DA VINCULAÇÃO 

Vincula-se a este Contrato o Edital de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 4019-1/2021- PMPM-

FME-FMS-FMAS MS, seus Anexos e a Ata de Registro de Preços. 

4 – DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 

5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão 

por conta dos recursos oriundos do Tesouro Municipal e ............................, conforme 

dotação orçamentária a seguir: 

- ...................... – Manutenção da ................................................; 

- 3.3.90.30.00 Materiais de Consumo; 

6 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1 - Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE em decorrência das obrigações 

assumidas serão efetuados em até 30 (trinta) dias, da seguinte forma: 

6.1.1 O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota 

Fiscal, em 02 (duas) vias, no Departamento de Controle Interno sede administrativa Porto 

de Moz /PA, acompanhada dos respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos. 

6.1.2 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do 

documento fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo. 

 

6.1.3 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 
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despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata e o 

pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 

6.2 O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 

reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus 

adicional para o CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no fornecimento pela 

CONTRATADA. 

6.3 O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o fornecimento do 

objeto estiver em desacordo com as especificações constantes na Ata de Registro de 

Preço; 

6.4 Poderá Prefeitura Municipal de Porto de Moz, deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada. 

6.5 A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas 

de acordo com a legislação própria: 

6.5.1 - especificação correta do objeto; 

6.5.2 - número da licitação; 

6.5.3- marca e o nome comercial; 

7 - DA REVISÃO 

O presente contrato poderá ser revisto, nos termos do Art. 65, da Lei n º 8.666/93. 

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 - Entregar os materiais de acordo com as especificações constantes do Anexo I 

(Termo de Referência) do Edital do Pregão Presencial SRP nº 4019-1/2021- PMPM-FME-

FMS-FMAS e em consonância com a proposta apresentada no Departamento de 

Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Porto de Moz, no horário das 8:00 às 

12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, IMEDIATO, sem custo adicional, após o recebimento da 

nota de empenho e autorização de retirada, sendo devolvido o objeto que não atender 

as necessidades da administração; 

8.2 - Fazer acompanhar, quando da entrega dos materiais, a respectiva nota fiscal, na 

qual deve haver referência ao processo licitatório e a respectiva nota de empenho da 

despesa, na qual deverá constar o objeto da presente ata com seus valores 

correspondentes; 

8.3 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto desta 

ata em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias 

úteis a contar da notificação para tal; 

8.4 - Quando necessária a saída do material a ser reparado ou substituído na sede da(s) 

FORNECEDORA(S), as mesmas ficarão obrigadas a providenciar a retirada e devolução 
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do mesmo sem qualquer custo adicional para a Prefeitura Municipal de Porto de Moz; 

8.5 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a Prefeitura 

Municipal de Porto de Moz ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou 

culposa, sua ou dos prepostos, se for o caso, independentemente de outras cominações 

contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

8.6 - Manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação 

e qualificações exigidas na licitação do Pregão Presencial SRP nº 4019-1/2021- PMPM-

FME-FMS-FMAS. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ. 

9.1 - Promover a fiscalização dos materiais objeto desta Ata, quanto ao aspecto 

quantitativo e qualitativo, a serem fornecido e entregue pelo FORNECEDOR; 

9.2 - Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente 
comunicar o FORNECEDOR; 

9.3 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo FORNECEDOR; 

9.4 - Remeter o FORNECEDOR a nota de empenho e autorização de retirada via FAX, 

email ou através de correspondência com ou sem AR; 

9.5 - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços 

registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de 

penalidades por descumprimento ao pactuado neste termo; 

9.6 - Consultar o FORNECEDOR quanto ao interesse no fornecimento do objeto registrado 

nesta Ata a outro órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de 

utilizar a presente Ata de Registro de Preços; 

9.7 - Efetuar pagamento a FORNECEDOR de acordo com a forma e prazo estabelecidos 

na Cláusula Segunda deste instrumento; 

9.8 - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que 

atendidas às obrigações contratuais. 

10 - DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS 

10.1 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes, direta ou indiretamente, da execução do presente contrato e 

ainda por multas que vierem a ser aplicadas por infração aos dispositivos legais, 

regulamentares e contratuais, por parte da CONTRATADA, ou em virtude de qualquer ato 

ou omissão de seus prepostos subcontratados. 

10.2 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos especificados 

nesta cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 

nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a apropriação do resultado 
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alcançado. 

11- DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO: 

11.1 - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo da Prefeitura 
Municipal de Porto de Moz. Contratante, mediante nomeação de servidor 
especialmente designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

11.1.1 – Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

I. fiscalizar e atestar o fornecimento, de modo que sejam cumpridas 

integralmente as condições estabelecidas neste Contrato; 

II. comunicar eventuais falhas no fornecimento, cabendo à CONTRATADA 

adotas as providências necessárias; 

III. garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências 

ou fatos relevantes relacionados com o fornecimento; 

IV. emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução 

do contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo; 

11.1.2 - A fiscalização exercida pela CONTRATADA não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade da 

CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual 

12 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

12.1 - Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as 

disposições contidas no Art. 73, I, da Lei nº 8.666/93. 

12.2 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em 

desacordo com as condições contratuais. 

13 - DA RESCISÃO 

Constituem motivo para a rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no Art. 78, 

da Lei nº 8.666/93. 

14 - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO 

Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a CONTRATADA reconhece, 

de logo, o direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as 

medidas prevista no Art. 80, da Lei nº 8.666/93. 

15 - DAS SANÇÕES 
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15.1 - Art. 7º da Lei n.º10.520/2002 - A licitante que, convocada dentro do prazo de 

validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação 

exigida neste Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento do 

fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento 

do material, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Porto de 

Moz, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

15.1.1 - Arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/1993: 

15.1.1.1 advertência por escrito; 

15.1.1.2 multas: 

15.1.1.2.1 multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso após 

decorrido os prazos de execução fixados no instrumento convocatório/contratual; que 

será calculada sobre o valor global do registro, até o limite máximo de 20 (vinte) horas: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso, da 1.ª (primeira) à 5.ª (quinta) hora; 

b) 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por hora de atraso, da 6.ª (sexta) à 10.ª (décima) 
hora; 

c) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora de atraso, da 11.ª (décima-primeira) à 20.ª 
(vigésima) hora. 

15.1.1.2.2 Inexecução parcial – multa no percentual de 10% (dez por cento), que será 

calculada sobre o valor global do registro, cobrada pelo atraso superior a 20 horas, 

podendo, a critério da Administração, não mais ser aceito o fornecimento; 

15.1.1.2.3 Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada 

sobre o valor global do registro. 

15.1.1.3 suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública Municipal, até o prazo máximo previsto na 

legislação em vigor; 

15.1.1.4 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra 

“15.1.1.3”; 

15.2 As sanções previstas nas letras “15.1.1.1”,“15.1.1.3”e “15.1.1.4”, poderão ser aplicadas 

juntamente com a da letra “15.1.1.2”, facultada a defesa prévia do interessado. 

 

15.3 Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito 
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existente na Prefeitura Municipal de Porto de Moz – Pará, em nome da CONTRATADA e, 

caso seja a mesma de valor superior ao crédito existente, a diferença ser cobrada 

administrativa ou judicialmente. 

15.4 As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa 

licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e 

danos junto ao CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas.  

15.5 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento decorrer 

de caso fortuito ou motivo de força maior. 

15.6 Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 

notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

15 - DA LICITAÇÃO 

Para a presente contratação, foi realizada licitação na modalidade Pregão Presencial – 

SRP registrado sob o nº 4019-1/2021- PMPM-FME-FMS-FMAS. 

16 -  DA VIGÊNCIA 

O presente contrato terá a duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

assinatura. 

17 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 

A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente 

habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, 

durante a execução do contrato, todas as condições de qualificação, habilitação e 

idoneidade necessárias ao perfeito cumprimento do seu objeto. 

18 - DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Porto de Moz /PA, com renúncia a qualquer 

outro, para dirimir dúvida ou questões não resolvidas administrativamente. 

E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais. 

Porto de Moz /PA, ..... de  ................... 2021. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 
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