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O Município de Pinheiros, através da Comissão Permanente de Licitação, realizará 
licitação, na modalidade Pregão Presencial SRP nº007/2019, do tipo “menor preço” 
global, objetivando o registro de preços para eventual aquisição de serviços de 
gestão, planejamento, organização, promoção, coordenação, operacionalização, 
produção e assessoria de eventos do Município de Pinheiros, com fornecimento de 
serviços especializados de infra-estrutura, em conformidade com os Anexos do 
presente Edital, O  certame será realizado pela Comissão Permanente de Licitação, 
regido nos termos do art. 4º, inciso I, alínea “b” da  Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002,  
pela Lei Federal no 8.666/93, e suas alterações, pela Lei Federal nº 11.771/2008, pelo 
Decreto Federal nº 7.381/2010 e Decreto nº 7.892/2013, bem como pelas demais normas 
pertinentes e condições estabelecidas no presente Edital. 
 
OS ENVELOPES DE VERÃO SER PROTOCOLADOS: ATÉ as 08:10 (oito e dez) horas, 

do dia 05/02/2019 – EXCLUSIVAMENTE no setor de Licitações que fica aberto das 

08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00. 

DATA: 06/06/2019 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E CREDENCIAMENTO: 08:00h  

LOCAL: (Sala de Sessões da Câmara Municipal – na Av. Agenor Luiz Heringer, 297 – 

centro – Pinheiros-ES). 

 
Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes 

deste Edital.  

 

As licitantes MICROEMPRESAS E EPP, DEVERÃO apresentar no credenciamento 

CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL (com emissão de no máximo 60 

dias), seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio. 

 

 

Taxa de contratos valor de referência (para os vencedores do 
certame) – conforme tabela abaixo: Lei Municipal 714/2002 – 
Alterada pela Lei 1.185/2013 
VALOR CONTRATADO  

VALOR DA TAXA 

ATÉ R$ 5.000,00  R$ 80,00  

ACIMA DE R$ 5.001,00 ATÉ R$ 10.000,00  R$ 100,00  

ACIMA DE R$ 10.001,00 ATÉ R$ 20.000,00  R$ 200,00  

ACIMA DE R$ 20.001,00 ATÉ R$ 50.000,00  R$ 300,00  

ACIMA DE R$ 50.001,00  R$ 500,00  
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1. DO EMBASAMENTO LEGAL 

 

1.1. O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições das 
Leis Federais nº. 8.666/93, nº. 10.520/2002, nº 11.771/2008, Decreto Federal nº 
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7.381/2010 e Decreto nº 7.892/2013 e demais normas complementares aplicáveis à 
espécie. 
 

2. DO OBJETO 

 

2.1. O presente pregão presencial tem por objeto o registro de preços para eventual 
aquisição de serviços de gestão, planejamento, organização, promoção, 
coordenação, operacionalização, produção e assessoria de eventos do Município 
de Pinheiros, com fornecimento de serviços especializados de infra-estrutura, 
conforme Anexo I – Projeto Básico e Anexo X - Minuta do Contrato deste Edital, por um 
período de 12 (doze) meses, conforme especificação no ANEXO 01. 
 

 

2.2. Os locais da prestação dos serviços objeto desta licitação serão no Município de 
Pinheiros do Estado do Espírito Santo. 
 

2.3. A critério da CONTRATANTE poderão ser acrescidos locais não relacionados no 
Anexo que trata o item 2.2 deste Edital para a prestação dos serviços, em estrita 
observância ao limite previsto no § 1° do artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93.  
 
2.4 Para a adequada prestação dos serviços objeto deste Edital, a CONTRATADA 
deverá observar o disposto na Cláusula Quinta – Das Obrigações da Contratada, da 
Minuta de Contrato, constante do Anexo X do edital. 
 
2.5. Todos os procedimentos relacionados com a prestação dos serviços, no que couber, 
deverão observar rigorosamente o disposto na legislação sanitária, aos normativos das 
entidades profissionais competentes, às legislações ambientais e às demais legislações 
vigentes.  
 
2.6. A prestação dos serviços deve seguir as Especificações Técnicas contidas no 
projeto básico e seus anexos.  
 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar deste certame empresa organizadora de evento que atenderem 
às exigências contidas neste Edital e seus anexos, desde que: 
 
a) tenham no objeto do contrato social a atividade de “organização de evento”, constante 
do artigo 21, inciso IV c/c art. 30, da Lei Federal nº 11.771/2008, constituída ou em 
regular funcionamento no Brasil. 

 
3.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se 
enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 
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a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

 
b) estejam constituídos sob a forma de cooperativas; 

 
c) estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso III  da Lei Federal nº. 
8.666/93 e no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02, desde que impostas pela própria 
Administração Pública Municipal; 

 
d) estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV  da Lei Federal nº. 8.666/93, 
ainda que imposta por ente federativo diverso do Espírito Santo; 

 
e) estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação; 

 
f) não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº. 8.666/93 e alterações. 

 
g) Empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro técnico 
sejam servidores do Poder Executivo Municipal ou que o tenham sido nos últimos cento e 
oitenta (180) dias anteriores à data da publicação deste Edital, em consonância com o 

disposto no artigo 9º, inciso III, da Lei Federal n 8.666/93. 
 

4. DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO 

 

4.1. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos via internet pelo e-mail 

pregao@pinheiros.es.gov.br. 

 

 4.2. Solicitações de esclarecimentos relativas à presente licitação deverão ser 

encaminhadas à Comissão Especial de Licitação, através do e-mail: 

pregao@pinheiros.es.gov.br, até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura da sessão 

do pregão. 

 

4.3. Eventuais impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a Pregoeira e 

protocolizadas juntamente com a Comissão de licitação no Prédio da Prefeitura Municipal 

de Pinheiros/ES, nos dias úteis, das 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas, localizada 

à (Av. Agenor Luiz Heringer – centro – n°231 – Pinheiros-ES), em até 2 (dois) dias úteis 

antes da data da abertura da sessão do pregão, conforme legislação vigente. 

 

4.3.1. Caberá a Pregoeira, com o auxílio da Equipe de Apoio, decidir sobre a impugnação 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

mailto:contabilidade@pmpin.com.br
mailto:contabilidade@pmpin.com.br
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4.3.2. No ato de apresentação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou 

RG, em se tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por 

documento original ou cópia autenticada). 

 

 4.3.3. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar 

a formulação das propostas, será designada nova data para a realização da sessão 

pública do Pregão, na forma do Art. 21, § 4º, da Lei Federal nº8666/93. 

 

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  

5.1. Os recursos necessários das despesas inerentes a esta licitação correrão na 
dotação abaixo: 
 

Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Turismo  
Cultura 
Administração Geral 
Manutenção de Eventos – Cultura 
P/A: 018018.1312202352.139 – Promoção e Realização de Festividades e Eventos - 
Cultura 
Ficha 00201: 333903900000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
10010000 – Recursos Ordinários  

 
 

6. DA CONTRATAÇÃO 

 
6.1. No ato de assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do pacto.  
 

6.2. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de 

contrato, cuja respectiva minuta constitui o Anexo X do presente Edital. 

 

6.3. O referido Contrato reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

alterações posteriores, pela Lei Federal nº 11.771/2008, pelo Decreto Federal nº 

7.381/2010, demais normas complementares, disposições deste Edital e da proposta 

apresentada pela CONTRATADA.                  

 

6.4. A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano que venha a ser causado à 

Administração ou a terceiros durante a prestação dos serviços, podendo, o valor 

referente ao prejuízo apurado, ser descontado do pagamento de que for credora. 
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6.5. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante o prazo de execução do contrato, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive no que 

concerne ao cumprimento dos deveres trabalhistas que possuir. 

 

6.6. A empresa vencedora deverá, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data da 

convocação pelo Diário Oficial do Estado, comparecer à Secretaria Municipal de 

Administração, Finanças e Gabinete, para assinar o contrato e, após, retirar a 

autorização de fornecimento dos serviços, sob pena de aplicação das penalidades 

previstas neste Edital. 

 

6.6.1. A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual 
período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo 
licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, 
aceito pelo ente promotor do certame. 
 

6.7. O contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 

subsequente ao da publicação do resumo no mural da prefeitura. 

 

6.8. A CONTRATADA deverá indicar o preposto que a representará durante a execução 

dos serviços. 

 

6.9. A CONTRATADA deverá prestar a garantia contratual na forma do disposto na 

Minuta do Contrato, Anexo X do Edital. 

 

6.10. Fica vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial dos serviços 
de gestão, planejamento, organização, promoção, coordenação, operacionalização, 
produção e assessoria dos eventos do Município de Pinheiros, salvo o fornecimento de 
serviços especializados de infra-estrutura que serão subcontratados através de 
fornecedores, observadas as legislações vigentes aplicadas as respectivas áreas de 
atuação. 
 
6.11. O valor dos serviços será orçado pela contratada em cada caso, em função dos 
custos respectivos, obedecendo-se, rigorosamente, sob pena de responsabilidade, sua 
compatibilidade com os preços de mercado, e deverão ser submetidos à apreciação do 
gerenciador do contrato do Município de Pinheiros que decidirá quanto à sua 
aprovação. 
 
6.12. A execução desses serviços será remunerada aplicando os percentuais 
estabelecidos no Anexo IV (proposta de preço) e no Item 9 (julgamento da proposta de 
preço), nos termos do § 2º, art. 30 da Lei nº 11.771/2008. 
 

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
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7.1. Verificar informações constantes da Cláusula Décima da Minuta do Contrato –  

Anexo X. 

 

8. DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 

 

8.1. A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será pública e 

realizada em conformidade com a legislação citada no item 1 deste Edital, suas cláusulas 

e Anexos, bem como as normas complementares. 

 

8.2. A fase de abertura da licitação observará, seqüencialmente, as etapas estabelecidas 

nos itens 8.3 e 8.4 abaixo. 

 

8.3. Credenciamento: 

 

8.3.1. A empresa proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a 

pregoeira por um representante devidamente munido de documento que o credencie 

a participar deste procedimento licitatório numa das formas do item 8.3.2, devendo, 

ainda, no ato de credenciamento, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro 

documento equivalente contendo foto.   

 

8.3.2. O credenciamento pode ser feito por um dos seguintes meios, devendo 

obrigatoriamente apresentar os dados constantes do Anexo III – Modelo de Termo de 

Credenciamento: 

 

8.3.2.1. Instrumento público de procuração com poderes específicos para formular 

lances verbais e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 

empresa proponente, com prazo de validade em vigor; 

 

8.3.2.2. Instrumento particular de procuração (conforme Modelo constante do Anexo VIII) 

com poderes específicos para formular lances verbais e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, acompanhado de cópia de 

seu contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, devidamente 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

  

8.3.2.3. Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 

proponente, cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos 

seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos 

de eleição dos administradores. 
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8.3.3. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 

uma empresa no presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas. 

  

8.3.4. Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por 

qualquer processo de cópia reprográfica autenticada e serão retidos, pela Pregoeira, 

para oportuna juntada no processo administrativo pertinente à presente licitação. 

  

8.3.5. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes 

devidamente credenciados.  

 

8.3.5.1. A empresa que tenha apresentado proposta, mas não esteja devidamente 

representada, terá sua proposta avaliada, porém, não poderá participar das rodadas de 

lances verbais.  

 

8.3.6. Caso a proponente esteja representada por proprietário, sócio, dirigente ou pessoa 

de condição assemelhada, deverá apresentar documento comprobatório da sua 

condição, no qual estejam expressos os seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em nome daquela, também acompanhado de documento pessoal de 

identificação. 

 

8.3.7. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a Pregoeira a 

declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o 

estabelecido no Anexo II - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação. 

 

8.4. Recebimento e Abertura dos Envelopes: 

 

8.4.1. Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento dos 

envelopes contendo as propostas de preço e os documentos de habilitação, em 

invólucros separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter 

os seguintes dizeres em sua face externa: 

 

ENVELOPE 1 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº. 007/2019 

PROPOSTA DE PREÇO 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 

 

ENVELOPE 2 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº. 007/2019 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 
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8.4.2. A proposta de preço será feita de acordo com o modelo constante do Anexo IV – 

Modelo de Proposta de Preços, observadas as seguintes exigências: 

 

8.4.2.1. Ser apresentada em 01 (uma) via, conforme modelo do Anexo IV - Modelo de 

Proposta de Preços, impressa em papel timbrado da proponente, redigida com clareza, 

sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as folhas 

e assinada por seu representante legal. 

 

8.4.2.2. Indicar nome ou razão social da proponente, seu endereço completo, telefone, 

fax e endereço eletrônico - se houver -, bem como o nome, estado civil, profissão, nº. de 

CPF e RG, domicílio e cargo de seu representante legal. 

 

8.4.2.3. Ter validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data 

de sua apresentação. 
***A proposta de preços deverá ter prazo de validade mínimo de 90 (noventa) dias. O prazo 

da proposta ficará suspenso até o deslinde do processo licitatório, sendo que só começará 

a contar a partir da decisão final desta comissão, quando o procedimento licitatório chegar 

ao se final com a adjudicação e/ou homologação do objeto licitado; 

 

 

8.4.2.4. Ser apresentada com cotação de preço, em moeda corrente nacional, expressos 

em algarismos e por extenso, para a data de apresentação da proposta consoante 

modelo do Anexo IV - Modelo de Proposta de Preços. 

 

8.4.2.5. O preço cotado deverá ser compatível aos praticados no mercado. 

 

8.4.2.6. Deverá conter expressamente que o preço cotado inclui todos os custos e 

despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da 

contratação, tais como, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 

administração, materiais, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, pisos salariais da 

categoria e quaisquer outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital 

e seus Anexos. 

 

Parágrafo primeiro. Havendo divergência entre os valores expressos em algarismos e 

por extenso, prevalecerá este último, salvo se o representante credenciado esclarecer de 

modo diverso durante a sessão pública. 

   

Parágrafo segundo. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos 

da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, 

não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título. 
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9 . DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

9.1. Será desclassificada a licitante cuja Proposta : 

 

9.1.1. Não atender às exigências deste Edital e de seus Anexos que apresentar preços 

baseados em outra proposta ou que contiver qualquer item condicionante para a entrega 

dos serviços, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento. 

 

9.1.2. Apresentar percentual de desconto superior a 100% (cem por cento) sobre os 

valores da Tabela Referencial de Remuneração de Serviços de Organização (custos 

internos) da Associação Brasileira de Empresas de Eventos – ABEOC/ES. 

 

9.1.3. Apresentar percentual de Taxa de Administração (honorário) superior a 15% 

(quinze por cento), incidentes sobre os custos de terceiros - serviços especializados de 

infra-estrutura. 

 

9.1.4. Apresentar Comissão superior a 20% (vinte por cento), incidente sobre os valores 

efetivamente captados, referente à Intermediação na Captação de Recursos 

Financeiros (patrocínios) para realização de eventos. 

 
9.1.5. Apresentar percentual de Desconto, Taxa de Administração (honorário), 
Comissão pela Intermediação na Captação de Recursos Financeiros (patrocínios) 
inferior a zero. 

 

9.2. A Pregoeira atribuirá notas para cada um dos quesitos a serem valorizados, 

conforme tabela abaixo: 

  

 

Legendas: 

 

N        =  Nota da Proposta de Preços 

 

DP     =   Desconto Em Percentual Proposto Pela Licitante 

 

MDP  =   Maior Desconto Em Percentual  Proposto Pelos Licitantes 

 

TP     =   Taxa Em  Percentual  Proposto Pela Licitante 

 

MTP  =   Menor Taxa Em Percentual Proposto Pelas Licitantes 

 

CP     =   Comissão Em  Percentual  Proposto Pela Licitante 
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MCP  =   Menor Comissão Em Percentual Proposto Pelas Licitantes 

 

 

 
9.3. Para efeito de cálculos serão consideradas 2 (duas) casas decimais após a vírgula, 

desprezando-se a 3 (terceira) casa decimal em diante. Não serão considerados 

arredondamentos. 

 

9.4. A nota de cada Proposta de Preços será obtida mediante o somatório das notas dos 

quesitos constantes da tabela referida no item 9.2, que totaliza o máximo de 100 (cem) 

pontos. 

 

9.4.1. A Proposta de Preços que obtiver o maior somatório das notas será considerada 

como a de menor preço. 

 

9.5. Poderão fazer lances verbais e sucessivos os representantes do licitante cuja 

proposta tenha sido classificada em primeiro lugar ou cujas propostas tenham valores até 

10% (dez por cento) superiores àquela. 

QUESITOS DE REMUNERAÇÃO/VALORAÇÃO PESO/NOTA(N) 

 
Desconto incidente sobre os valores da Tabela 
Referencial de Remuneração de Serviços de 
Organização (custos internos) da Associação 
Brasileira de Empresas de Eventos – ABEOC/ES, 
no percentual máximo de 100% (cem por cento). 
 

 
N = 30,00 x DP 

        MDP 

 
Taxa de Administração (honorário) em percentual 
incidente sobre os custos de terceiros - serviços 
especializados de infra-estrutura no percentual 
máximo de 15% (quinze por cento). 
 

 
N = 40,00 x MTP 

    TP 

 
Comissão incidente sobre os valores efetivamente 
captados, referente à Intermediação na Captação de 
Recursos Financeiros (patrocínios) para realização 
de eventos, no percentual máximo de 20% (vinte por 
cento). 
 

 
N = 30,00 x MCP 

                   CP 
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9.5.1. Não havendo, pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 9.5, os 

representantes dos licitantes autores das melhores propostas, até o máximo 3 (três), 

poderão oferecer lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços propostos. 

 

9.5.2. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor 

preço global, observados os requisitos, as especificações técnicas e os parâmetros 

definidos neste Edital e em seus Anexos quanto ao objeto. 

 

9.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto 

no Art. 3º, § 2º da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em 

ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro 

processo, conforme determina Art. 45, § 2º, da Lei. 8.666/93. 

 

9.7. A Pregoeira convidará individualmente as autoras das propostas selecionadas a 

formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço, 

seguido dos demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio 

no caso de empate de preços. 

 

9.8. A primeira licitante sorteada figurará em primeiro lugar na ordenação de lances e 

assim sucessivamente, até definição completa da ordem de lances. 

 

9.9. A desistência em apresentar lance verbal implicará a exclusão da licitante dessa 

etapa, mantendo-se o último preço apresentado somente com o fim de classificação das 

propostas. 

 

9.10. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade da proposta 

escrita de menor preço global. 

 

9.11. Não poderá haver desistência dos lances apresentados, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas neste Edital. 

 

9.12. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores a 

proposta de menor preço, observada a critério da Pregoeira ou da Comissão, observado 

o desenrolar da etapa competitiva. 

 

9.13. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapa declinarem da formulação de lances. 

 

9.14. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas, na ordem crescente 

dos valores, considerando-se o último preço ofertado. 
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9.15. A pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 

redução do preço. 

 

9.16. Após a negociação, se houver, a pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta 

de menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 

 

9.16.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com 

os preços praticados no mercado ou fixados pela Administração ou por órgão oficial 

competente, ou, ainda, com os constantes do sistema de registro de preços, quando 

houver, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis. 

 

9.17. Considerada aceitável a oferta de menor preço global, será aberto o envelope 

contendo os documentos para habilitação de seu autor. 

 

9.18. Constatado o atendimento dos requisitos para habilitação contidos neste Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

 

9.19. A(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s) deverá(ao)  reapresentar a planilha 

“Proposta de Preços”, aplicando aos preços unitários o mesmo desconto ofertado para o 

valor total da proposta, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após a 

adjudicação do certame. 

 

9.20. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a 

habilitação, a pregoeira examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com 

seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições 

para habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta de preço 

aceitável, cuja empresa proponente atenda aos requisitos para habilitação, caso em que, 

seu autor, será declarado vencedor do certame. 

 

9.21. Logo após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada 
não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada e 
houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte ou 
equiparada igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á 
da seguinte forma: 

 
9.21.1 - A Administração declarará no sistema que ocorreu o empate descrito acima e 
desde já convocará a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada mais 
bem classificada para, no prazo de 05 (cinco) minutos após a convocação, sob pena de 
decadência de seu direito de preferência, apresentar nova proposta inferior àquela 
considerada originalmente vencedora do certame. 
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9.21.2 - Se, por motivo justificado, não for possível informar a ocorrência do empate logo 
após a fase de lances e negociação, a pregoeira deverá informar aos licitantes a data e a 
hora em que irá declarar a ocorrência do empate e convocar a microempresa, empresa 
de pequeno porte ou equiparada para exercer seu direito de preferência nos termos do 
subitem anterior 

 
9.21.3 - Exercido o direito de preferência por microempresa, empresa de pequeno porte 
ou equiparada convocada, será esta considerada detentora da melhor proposta no 
certame, devendo apresentar os documentos exigidos para habilitação, nos termos do 
presente edital; 

 
9.21.4 - A pregoeira deverá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da 
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras 
estabelecidas neste edital; 

 
9.21.5 - Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparada que apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serão 
convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas 
remanescentes, observada a ordem classificatória, para o exercício do direito de 
preferência; 

 
9.21.6 - Caso não ocorra a contratação de microempresas, empresa de pequeno porte 
ou equiparada nos termos dos subitens anteriores, será declarada vencedora a licitante 
que houver ofertado a proposta originalmente vencedora do certame. 
 

10. DA HABILITAÇÃO 

 

10.1. Após o encerramento da fase de lances verbais, com a classificação das propostas 
na forma descrita neste Edital, os envelopes fechados dos concorrentes desclassificados, 
contendo a respectiva documentação de habilitação, ficarão sob a responsabilidade da 
Comissão Permanente de Licitação, sendo devolvidos aos licitantes desclassificados 
após a assinatura do contrato.  
 

10.2. A seguir, proceder-se-á à abertura do envelope 2, para análise dos documentos de 

habilitação da primeira  proponente classificada. 

 

10.3. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos 

especificados nos itens a seguir: 

 

10.4. Os documentos de habilitação 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 da imprensa oficial. 
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10.4. - Os documentos somente serão aceitos dentro do seu prazo de validade expresso, 
ou, na hipótese de não indicarem validade, quando emitidos em até 90 (noventa) dias 
imediatamente anteriores à data de sua apresentação. 
 
10.5. - A documentação relativa à habilitação das licitantes, conforme o art. 27 da Lei 
Federal 8.666/93, consistirá em: habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação 
econômico-financeira; regularidade fiscal; e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 
art. 7° da Constituição Federal. 
 
Parágrafo primeiro. Todas as folhas da documentação de Habilitação deverão ser 
entregues na ordem seqüencial solicitada, numeradas e vistadas pelos proponentes. Tal 
medida visa salvaguardar os interesses dos participantes no aspecto de segurança e 
transparência do processo licitatório, o não atendimento ao solicitado implicará na perda 
do direito a futuras reclamações quanto a um eventual extravio de documentos durante a 
tramitação do processo. 

 
Parágrafo segundo. Os documentos deverão ser apresentados em original ou se 
perfeitamente legíveis em cópia autenticada por cartório competente, sob a forma de 
publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda, em cópia não autenticada, desde que 
seja exibido o original para conferência pela Pregoeira, no ato da abertura dos 
documentos de habilitação, sob pena de inabilitação, à exceção de documentos emitidos 
via Internet, observada veracidade do seu teor na própria rede de comunicação internet 
ou no órgão emitente. 
 
10.6 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

a) Cédula de identidade dos responsáveis legais da licitante. 

b) Registro comercial, em caso de empresa individual. 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se 
tratando de sociedades comerciais, nos quais deverão estar contemplados, entre os 
objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatível com o  
objeto deste Pregão. Quando se tratar de sociedades por ações apresentar, também, 
documento de eleição de seus administradores, igualmente arquivado no órgão 
competente. 

d) Inscrição do ato constitutivo em cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso 
de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 
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e) Decreto de autorização, quando se tratar 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. 

 
10.7 - DA REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativa ao domicílio ou à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto deste Certame, ou declaração de isenção assinada pelo(s) 
representante(s) legal(is) da licitante, sob as penas da lei. 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Nacional, expedida em conjunto pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Receita Federal do Brasil, quantos aos 
Tributos Federais e quanto à Dívida Ativa da União; validade na data de realização da 
licitação. 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Estadual onde for sediada a empresa. 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a 
empresa. 

f) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 

g) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado do Espírito Santo, quando 
a empresa não for sediada neste Estado (poder ser obtida através do sítio 
www.sefaz.es.gov.br). 

h) Certidão Expedida pela Junta Comercial (com emissão de no máximo 60 dias), 
seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento 
Nacional de Registro do Comércio. 

i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943, com validade na data de entrega do envelope. 

§1º. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por escritório de representação da 
licitante, os documentos exigidos neste item também deverão ser apresentados pela 
escritório de representação executora do contrato, sem prejuízo para a exigência de 
apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 

http://www.sefaz.es.gov.br/
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§2º. Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, não se 
exige comprovação de regularidade fiscal para fins de habilitação, mas somente para 
formalização da contratação, observadas as seguintes regras: 
 
I - A licitante deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma 
restrição; 

 
II - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação dos documentos, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

 
III - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, 
ser prorrogado por igual período; 

 
IV - Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões 
comprobatórias de regularidade fiscal, a licitante poderá apresentar à Administração 
outro documento que comprove a extinção ou suspensão do crédito tributário, 
respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do Código Tributário Nacional, 
acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidão; 

 
V - Na hipótese descrita no inciso anterior, a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias, 
contado da apresentação dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, para 
apresentar a certidão comprobatória de regularidade fiscal; 

 
VI - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração Pública, 
ser prorrogado por igual período, uma única vez, se demonstrado pela licitante a 
impossibilidade de o órgão competente emitir a certidão; 

 
VII - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação 
comprobatória de regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no 
art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 
VIII - Caso não seja comprovada a regularidade fiscal, é facultado à Administração 
convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 

 
 
10.8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
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a) Comprovação de que a licitante é empresa com o fim de organização de eventos, que 
tenham por objeto no contrato social a prestação de serviços de gestão, planejamento, 
organização, promoção, coordenação, operacionalização, produção e assessoria de 
eventos, constituída ou em regular funcionamento no Brasil, de acordo com a Lei 
11.771/2008. Tal comprovação se dará com apresentação de no mínimo um atestado 
emitido por entidade de direito público ou privado, juntamente com uma Nota Fiscal que 
comprove a proponente já ter executado serviços com o mesmo objeto do certame.     

b) Registro ou Inscrição da licitante no Conselho Regional de Administração - CRA. 

b.1) Para fins de assinatura do contrato, caso a licitante vencedora seja sediada em local 
diverso do Espírito Santo, deverá apresentar o registro secundário no CRA-ES. 

c) Alvará Sanitário Municipal. 

d)  Alvará de Licença Municipal; 

e) Certificado de Credenciamento de Corpo de Bombeiro do ES. 

f) Declaração de que recebeu os documentos, tomou conhecimento de todas as 
informações, esclarecimentos e condições para o cumprimento das obrigações e 
participação da licitação. 

g) O licitante cadastrado deverá apresentar o Certificado de Registro Cadastral – CRC, 

com ramo de atividade compatível com objeto da licitação. O cadastramento deverá feito 

até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, observando a 

necessária qualificação. 

OBS: Todos os documentos deverão estar PERFURADOS para arquivo e 
RIGOROSAMENTE NUMERADOS. O licitante que descumprir essa exigência terá o 
prazo de 05 (cinco) minutos para fazê-lo sob pena de ser desclassificado do 
certame. 

10.9 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

a) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no 
máximo 90 (noventa) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação 
(apresentação das propostas). 

10.10. - DA DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ART. 7º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
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a) Declaração de cumprimento de inexistência no quadro funcional da empresa, de 
menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou 
qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, a não ser que seja contratado na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos (Lei 9.854, de 27/10/1999)l, formalizada 
nos termos do modelo constante do Anexo V deste edital. 

 

10.11. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

a) A licitante, ainda que se utilize de seu cadastro junto ao Município de Pinheiros, 

deverá exibir declaração, firmada pelo responsável legal, com indicação do nome, cargo 

e R.G., atestando, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo à sua 

habilitação, conforme modelo do Anexo VI deste Edital. 

 

10.12. DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS 

 
a) Os licitantes que invocarem a condição de microempresas ou empresas de pequeno 
porte para fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei Complementar 
nº. 123/2006 e reproduzidos neste edital, deverão apresentar ainda os seguintes 
documentos: 

 
b) Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei 
Complementar 123/2006: 

 
b.1. Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site do Ministério da 
Fazenda, http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21. 
 

OBS.: Para obtenção da vantagem da Lei o licitante deverá apresentar tal 
documento na fase do CREDENCIAMENTO.   

 
 

b.2. Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 

 
c) Licitantes não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei 
Complementar nº. 123/2006: 

 
c.1. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE 
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 
3º da LC 123/06; 

 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21
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c.2. Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 

 
c.3. Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ; 

 
c.4. Cópia do contrato social e suas alterações; e 

 
c.5. Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 

 
§1º. O licitante que invocar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte e 
não apresentar os documentos comprobatórios respectivos ficará impedido de licitar e de 
contratar com o Município, e será descredenciado do cadastro de fornecedores do 
Município de Pinheiros/ES, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 
fixadas neste edital e das demais cominações legais, incluindo a sanção penal prevista 
no artigo 93 da Lei Federal nº. 8.666/93, quando for o caso. 

 
 

11. DA ADJUDICAÇÃO 

 

11.1. Verificado o atendimento das condições de habilitação da licitante classificada em 

primeiro lugar, esta será confirmada vencedora, para adjudicação do objeto da licitação. 

 

11.2. Se a primeira proponente classificada não atender às exigências de habilitação, 

recusar-se a formalizar o contrato ou estiver impedida de fazê-lo no prazo estabelecido 

no item 6.6 deste Edital e, sem embargo da aplicação das penalidades nele previstas, 

será examinada a documentação das subseqüentes proponentes classificadas, sendo 

facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de 

classificação, para, querendo, fazê-lo em igual prazo e, preferencialmente, nas mesmas 

condições da primeira classificada, ou revogar a licitação. 

 

 

12. DA FASE RECURSAL 

 

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, e divulgado o resultado do julgamento das 

propostas no site do Município e no Diário Oficial do Estado, será concedido o prazo de 3 

(três) dias contados da data da publicação para eventual apresentação das razões do 

recurso e igual prazo para apresentação das contrarrazões contado do término do prazo 

do recorrente. 
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12.2. A falta de manifestação durante a sessão do pregão a respeito dos atos 

praticados importará na decadência do direto de recurso. 

 

12.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

 

12.4. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, 

bem como aqueles cujas razões não forem tempestivamente protocolizadas, e 

DEVERÃO ser PROTOCOLADAS EXCLUSIVAMENTE junto ao Setor de Licitações no 

Prédio da Prefeitura de Pinheiros/ES, situada na (Av. Agenor Luiz Heringer – n°231 – 

Centro – Pinheiros-ES). 
 

12.5. Durante os prazos para apresentação de razões e contrarrazões, os autos do 

processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria Municipal 

de Adm, Finanças e Gabinete, situada na (Av. Agenor Luiz Heringer – 231 – Centro – 

Pinheiros-ES) 

 

12.6 Todas as Impugnações, Recursos e Contrarrazões DEVERÃO ser protocoladas 

EXCLUSIVAMENTE no setor de licitações. 

 
 

13 - DA HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1. Decorridas as fases descritas nos itens anteriores, a decisão será submetida à 

autoridade competente para homologação. 

 

14 – DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
14.1. O Município de Pinheiros é o Órgão Gerenciador responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata 
de Registro de Preços dele decorrente. 
 
14.2. Entende-se por Órgão Participante qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública Municipal que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de 
Preços e integra a ata de registro de preços. 
 
14.3. Entende-se por Órgão Não Participante qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação 
faz adesão à ata de registro de preços. 
 
14.4. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
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Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e Distrital que não tenha participado 
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.  
 
14.4.1. Os pedidos de Adesão à Ata de Registro de Preços deste certame deverão ser 
encaminhados exclusivamente para o email pregao@pinheiros.es.gov.br. 

  
14.4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente 
de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da 
ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.    

 

14.4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item 14.4 não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos constantes da 
Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

 

14.4.4. O quantitativo de adesões da ata de registro de preços decorrente deste certame 
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 
  
14.4.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão após a primeira aquisição 
ou contratação por órgão integrante da Ata. 

 

14.4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o 
prazo de vigência da ata.  

 

14.4.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento 
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a 
ampla defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

 
14.5. Homologado o resultado da licitação os fornecedores classificados serão 
convocados para assinar a ata de registro de preços. 
 
14.5.1. O Município de Pinheiros encaminhará a Ata de Registro de Preços devidamente 
assinada em 02 (duas) vias, de modo que uma delas deverá ser inevitavelmente 
assinada e devolvida em até 05 (cinco) dias úteis contados do seu recebimento. 
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14.5.2. O prazo que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito 
pela administração. 

 
14.5.3. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classificado. 
 
14.6. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
14.6.1. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente 
estabelecidas. 
 
14.7. A contratação com fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da lei 
8.666, de 1993. 
 
14.8. A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses contados a partir da 
publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado do 
Espírito Santo. 
 
14.9. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, 
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 
14.10. A Administração realizará, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, 
periódica pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos preços 
registrados. 
 
14.11. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
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d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
 
14.11.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e d 
do item anterior será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
14.12. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 
 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor.  
 

 

15 - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 
15.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 
nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na 
alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou de redução dos preços 
praticados no mercado. 
 
15.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei nº 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 
cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 
 
15.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições 
do registro e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente 
registrado será convocado pela Administração para negociação do valor registrado em 
Ata. 
 
16 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE 
 

16.1. O Proponente terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 
a pedido quando: 
 
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior; 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/ 
contratações, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento. 
 
c) por iniciativa do Município de Pinheiros, quando: 

 
c.1) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior aqueles praticados no mercado; 
 
c.2) perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no processo licitatório; 
por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
 
c.3) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes 
da Ata de Registro de Preços; 
 
c.4) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 
 
16.2. Em qualquer das hipóteses descritas na condição anterior, concluído o processo, o 
Município de Pinheiros fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e 
informará ao Proponente a nova ordem de registro. 
 
16.3. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada 
automaticamente: 
 
a) por decurso do prazo de vigência; 
 
b) quando não restarem fornecedores registrados. 
 
17. DAS PENALIDADES   

17.1. O descumprimento das obrigações previstas em Lei, neste Edital ou no Contrato, 

sujeitará os licitantes às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas aplicáveis, sendo que, com referência às multas, serão aplicadas as que 
seguem: 

17.2. Durante a execução do Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 

a) Advertência. 

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso. 

c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato. 
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d) Suspensão para contratar com a Administração. 

e) Declaração de inidoneidade para contratar com toda a Administração Pública 
Municipal. 

17.3. Antes da aplicação de quaisquer das penalidades, a CONTRATADA será 
advertida, devendo apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis. 

17.3.1. A CONTRATADA, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 
(três) advertências, quando, então, será declarado o descumprimento do Contrato, com a 
aplicação das penalidades cabíveis. A Administração, porém, poderá considerar 
rescindido o Contrato mesmo que só tenha ocorrido uma advertência. 

17.3.2. As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela Administração, não 
serão computadas para o fim previsto no subitem 17.3.1. 

17.3.3. As advertências, quando não seguidas de justificativa aceita pela Administração, 
darão ensejo à aplicação das penalidades das letras “b” a “e” do item 17.2. 

17.3.4. As multas previstas nas letras “b” e “c” poderão ser aplicadas em conjunto e 
poderão ser acumuladas com uma das penalidades previstas nas letras “d” e “e” todas do 
item 17.2. 

17.4. A multa moratória será calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e não 
da advertência, estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o 
Contrato e aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá a 
Administração, entretanto, antes de atingido o pré-falado limite, rescindir o Contrato em 
razão do atraso. 

17.5. A Administração poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na 
execução do Contrato, para entender rescindido o Contrato. 

17.6. As multas serão calculadas pelo total do Contrato, devidamente atualizado nos 
termos das cláusulas do reajuste. 

17.7.  Se o descumprimento do Contrato gerar conseqüências graves para a 
Administração, poderá a Administração, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das 
penalidades previstas na letra “d” ou “e” do item 17.2. 

17.8. Se os danos restringirem-se à Administração CONTRATANTE, será aplicada a 
pena de suspensão pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. 

17.9. Se puderem atingir a Administração Pública Municipal como um todo, será aplicada 
a pena de declaração de inidoneidade. 
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17.10. A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificados pelo Secretário de 
Municipal de Finanças. 

17.11. Quando declarada a Inidoneidade da CONTRATADA, o Secretário Municipal de 
Finanças submeterá sua decisão ao Prefeito Municipal, a fim de que, se confirmada, 
tenha efeito perante a Administração Pública Municipal. 

17.12. Não confirmada a Declaração de Inidoneidade, será esta considerada como 
suspensão para contratar com a Administração pelo prazo máximo. 

17.13. Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão, as 
empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos. 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 

c) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude 
da prática de atos ilícitos. 

18 – DOS ENCARGOS DA LICITANTE VENCEDORA 
 
18.1. Caberá à licitante vencedora, a partir do recebimento da Nota de Empenho, o 
cumprimento das seguintes obrigações: 
 
18.1.1. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 
dependências do Município de Pinheiros; 
 
18.1.2. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do 
Município de Pinheiros, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante 
fornecimento do material/serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo Município de Pinheiros; 
 
18.1.3. Efetuar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto, no 
prazo de 24 horas; 
 
18.1.4. Comunicar ao Município de Pinheiros qualquer anormalidade constatada e 
prestar os esclarecimentos solicitados; 
 
18.1.5. Manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de 
habilitação exigidas neste Pregão. 
 
18.2.  Demais obrigações constantes no certame; 
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18.3.  À licitante vencedora caberá assumir a responsabilidade por: 
 
18.3.1.  Encargos fiscais e comerciais resultantes da aquisição deste Pregão. 
 
18.3.2.  São expressamente vedadas à licitante vencedora: 
 
18.3.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município de 
Pinheiros para execução do fornecimento decorrente deste Pregão; 
 
18.3.4. A veiculação de publicidade acerca deste Pregão, salvo se houver prévia 
autorização do Município de Pinheiros; 
 
18.4. A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos sociais, 
comerciais e fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município de 
Pinheiros, nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a licitante 
vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com o Município de Pinheiros. 
 
18.5. Entregar os produtos dentro dos prazos estipulados, contados a partir da data do 
recebimento do pedido e da nota de empenho, no local previsto no Anexo I deste Edital. 
 

19. DA GARANTIA  

 
16.1. Verificar informações constantes da Cláusula Décima Primeira da Minuta do 
Contrato - Anexo X. 
 

20. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

17.1. O serviço será prestado na forma estabelecida no Anexo I – Projeto Básico e Anexo 

X – Minuta de Contrato, do presente edital de pregão presencial. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

21.1. A verba estimada  é de R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais). O 

Município de Pinheiros/ES se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a 

totalidade da verba estimada, bem como suplementá-la, em caso de necessidade. 

 

21.2. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, 

integrarão o contrato, independentemente de transcrição. 

 

21.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e  a simples dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A 
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falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, 
ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou pedido de compra, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 

21.4. A simples apresentação da proposta implicará na aceitação pela licitante de todas 
as condições estabelecidas neste Edital. 
 
21.5. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação. 

 
21.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta. 

 
21.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
21.8. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 
 
21.9.  Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Pregoeira.  
 
21.10. A participação do licitante nesta licitação, implica aceitação de todos os termos 
deste Edital. 
 
21.11. A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente 
poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
21.12. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
 
21.13. A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvando o disposto 
no parágrafo único do art. 59, da Lei nº 8.666/93. 
 
21.14. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada a ampla defesa 
e o contraditório. 
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21.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

  

21.16. É facultado a pregoeira ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a criação de exigência não existente no Edital. 

 

21.17. A Pregoeira poderá, no interesse do Município de Pinheiros/ES, relevar omissões 
puramente formais nos documentos e propostas apresentados pelas licitantes, desde 
que não comprometam a lisura e o caráter competitivo deste certame e possam ser 
sanadas no prazo a ser fixado. 

 

21.18. No caso de dúvida quanto a autenticidade de assinatura constante em documento 

apresentado por Licitante, poderá a Pregoeira diligenciar no intuito de saná-la , inclusive 

exigindo reconhecimento de firma. 

 

21.19. Fica assegurado à Secretaria Municipal de Educação, Esporte Cultura e Turismo 

o direito de, a qualquer tempo e no interesse da Administração, anular ou revogar a 

presente licitação, no todo ou em parte, dando ciência aos participantes na forma da 

legislação vigente. 

 

21.20. As licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração Municipal não será, em caso algum, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

21.21. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, 

desde que não haja comunicação em contrário da pregoeira.  

 

21.22. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por 
disposição legal, o foro de Pinheiros/ES, Comarca da Capital do Estado do Espírito 
Santo, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste 
instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 
21.23. Se houver indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de má-
fé, o Município de Pinheiros/ES comunicará os fatos verificados aos órgãos competentes, 
para as providências devidas. 
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21.24. É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório 
mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o 
autor às sanções legais e administrativas aplicáveis, conforme dispõe o art.93 da Lei nº 
8.666/93. 
 

Pinheiro/ES, 16 de Abril de 2019. 
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 
1.1 - DO TÍTULO DO PROJETO: 

Registro de preços para eventual aquisição de serviços de gestão, planejamento, 
organização, promoção, coordenação, operacionalização, produção e assessoria de 
eventos do Município de Pinheiros, com fornecimento de serviços especializados de 
infra-estrutura, em conformidade com os Anexos do presente Edital. 

1.2 - DA DELIMITAÇÃO DO PROJETO: 

Registro de preços para eventual aquisição de serviços de gestão, planejamento, 
organização, promoção, coordenação, operacionalização, produção e assessoria de 
eventos do Município de Pinheiros, com fornecimento de serviços especializados de 
infra-estrutura, para atender aos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta 
do Poder Executivo Municipal, compreendendo: 

- Serviços de coordenação geral do evento, com supervisões: administrativa; logística; 
financeira; cerimonial e protocolo; controle e avaliação; 

- Elaboração de projeto dos eventos, contendo detalhamento do plano de trabalho e 
estratégia; 

- Assessoria antes e durante os eventos, com profissionais especializados; 

- Identificação de público-alvo e sugestão de parceiros estratégicos, bem como visita 
prévia a eles, com o objetivo de consolidar a proposta do evento; 

- Pesquisa e identificação de características regionais e locais e as relativas a protocolo 
internacional, que auxiliem na elaboração do formato e temas dos eventos, incluindo 
levantamento de dados regionais relevantes a serem levados em consideração na 
preparação do evento; 

- Elaboração de planejamento operacional; 

- Organização, execução e acompanhamento da preparação da infra-estrutura física e 
logística para a realização dos eventos; 

- Contratação de serviços terceirizados para os eventos, quando necessário, de acordo 
com os itens levantados para a realização dos serviços de eventos; 
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- Elaboração de relatórios, anuais, sumários e outros, decorrentes dos eventos 
realizados; 

- Monitoramento e medição dos resultados, tanto dos prestadores dos atendimentos, 
quanto de diversos aspectos dos eventos, de acordo com o interesse da 
CONTRATANTE; 

- Aluguel de espaços adequados para a realização dos eventos se houver solicitação 
específica da CONTRATANTE; 

- Aluguel de estruturas, mobiliário e complementos necessários para montagem e 
instalação de espaços em feiras e/ou eventos, com o fornecimento de apoio logístico 
para estandes, compreendendo a criação de layout, contratação e serviços de montagem 
de feiras e eventos; 

- Serviços de apoio aos participantes dos eventos como secretaria executiva, receptivo, 
serviço de transporte (produtos e pessoas), saúde (serviço médico e paramédico), 
tradutores, manobristas, limpeza e segurança; 

- Contratação de serviços de alimentos, bebidas e respectivos assessórios; 

- Aluguel de equipamentos e utilitários; 

- Desenvolvimento e assessoria na execução de projetos de montagem e decoração de 
estandes para feiras e eventos com a participação da CONTRATANTE; 

- Fornecimento de material de consumo de escritório para os eventos, contratação de 
serviço de decoração e serviços de programação visual; 

- Consultoria para empreendimentos de ações voltadas para assessoria de relações 
públicas e cerimonial; 

- Documentação de eventos, compreendendo o planejamento executivo, a supervisão, 
organização, cobertura e documentação fotográfica, de gravações, de filmagens e edição 
de fitas; 

- Contratação de shows artísticos, palestrantes, cientistas, técnicos e congêneres, 
diretamente ou por agenciador, quando necessário para a realização de evento; 

- Contratação de empresas para fornecimento de material de apoio (tais como: 
camisetas, sacolas, aventais e pastas) específicos para os eventos; 

- Passagens aéreas, taxas de embarque de pessoas ou cargas, traslados, locação de 
veículos (automóveis, vans, ônibus, microônibus e similares, com ou sem motoristas)  e 
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diárias de viagens,  quando comprovada a necessidade para a realização de 
determinado evento; 

- Formalização de propostas e processos de repasse de recursos a entidades solicitantes 
ou aos promotores de eventos e promoções; 

- Coordenação da criação, produção e distribuição de peças de comunicação 
relacionadas aos patrocínios, com utilização de agências de propaganda contratadas 
pelo CONTRATANTE; 

- coordenação e execução do todo ou parte de eventos patrocinados pelo 
CONTRATANTE;  

- outros serviços correlatos. 

1.3 - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 

Pregão (SRP) – Sistema de Registro de Preço – Base Legal: Lei Federal de Licitação e 
Contratos Administrativos n.º 8.666/93 e suas alterações. 

1.4 - DO TIPO DE JULGAMENTO: 

Menor Preço Global. 

1.5 - DA REMUNERAÇÃO DA EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTO: 

A Lei nº 11.771/2008, Lei Geral do Turismo, no art. 30,  § 2º , instituiu três formas de 
remuneração das empresas organizadoras de eventos: 

“O preço do serviço  das empresas organizadoras de eventos  é  o valor cobrado pelos a) 
serviços de organização, b) a comissão recebida pela intermediação na captação 
de recursos financeiros para a realização do evento e a c) taxa de administração 
referente à contratação de serviços de terceiros”.  

Tendo em vista o normativo acima, pelos serviços prestados, a CONTRATADA será 
remunerada da seguinte forma:  

– Serviços de Organização (custos internos) - A Tabela Referencial de Remuneração 
de Serviços de Organização (custos internos) da Associação Brasileira de Empresas de 
Eventos – ABEOC/ES (Anexo I) será utilizada pelo Município como valor máximo ser 
pago referente aos serviços prestados internamente pela empresa organizadora de 
evento. 
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– Taxa de Administração (honorário) em percentual incidente sobre os custos de 
terceiros - serviços especializados de infra-estrutura percentual máximo de 15% 
(quinze por cento). 

– Comissão de até 20% (vinte por cento) sobre os valores efetivamente captados, 
referente à Intermediação na Captação de Recursos Financeiros (patrocínios) para 
realização de eventos. 

 
1.6 - DO LOCAL DE EXECUÇÃO: 

O local de execução será nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo Municipal. 

1.7 - DA ESTIMATIVA DE CUSTOS GLOBAL: 

Está previsto para execução dos serviços um valor global anual estimado de R$ 
850.000,00 (oitocentos e cinqüenta mil reais). 

1.8 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

SECRETARIA 

RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

VALOR R$ 
PROJETO/ATIVIDADE 

ELEMENTO 
DESPESA 

FONTE DE 
RECUSO 

CULTURA 

018018.1312202352.13
9 – Promoção e 
realização de 
Festividades e Eventos. 

3.3.90.39 0101 980.000,00 

TOTAL 980.000,00 

 
1.9 - DA COMPOSIÇÃO E DO PESO DA PROPOSTA DE PREÇO: 

Com o intuito de se atender ao interesse da coletividade e ao princípio da eficiência, a 
composição da remuneração – proposta de preço - das empresas organizadoras de 
eventos. Foram estabelecidas três formas de remuneração, tendo como base critério 
utilizado pela Associação Brasileira de Empresas de Eventos – ABEOC/ES. 

Quanto à composição da proposta de preço, que será de 100 pontos, se adotará os 
seguintes elementos: 

- Custos Internos - Descontos (30 pontos); 
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- Taxa de Administração - Honorários (40 pontos); 

- Comissão – Honorários (30 pontos). 

• CUSTOS INTERNOS – Custos referentes à execução direta do objeto pela empresa 
prestado de serviço de organização de eventos, tais como visita técnica, concepção do 
projeto, planejamento e operacionalização dos eventos, vedada à terceirização ou 
qualquer outra modalidade de subcontratação. O peso dado a esse item será de 30% da 
nota global da proposta de preço, como forma de estimular maiores descontos que 
beneficiem o Interessa Público na contratação. 

• TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – honorário que incide sobre os custos da contração de 
empresas terceirizadas para a execução do objeto contratado, ou seja, permitida a 
subcontratação, percentual máximo de 15% (quinze por cento). 

• COMISSÃO – Incidente sobre os valores efetivamente captados, referente à 
Intermediação na Captação de Recursos Financeiros (patrocínio), para a realização de 
eventos. O peso dado a esse item será de 30% da nota global da proposta de preço, isso 
como forma de incentivar as empresas a encontrarem meios alternativos de captação 
recursos para a execução de eventos públicos. 

1.10 - DO PAGAMENTO: 
 
Será em até 30 (trinta) dias, contados da execução dos serviços. 
 
1.11 - PRAZO ESTIPULADO PARA O CONTRATO: 
 
O prazo será de 12 (meses) meses. 
 
1.12 - ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO: 
 
Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Turismo  
 
1.13 - EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO: 
 
Secretária de Educação, Esporte, Cultura e Turismo  
 
Diretor de Cultura 

 
 

1.14 - DATA DE ELABORAÇÃO: 
10/04/2019 
 
1.15 - DATA PREVISTA PARA IMPLANTAÇÃO: 
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JUNHO/2019 
 
 

2 – CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

2.1 – DO PODER/DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
A Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes é regida sob a égide 
dos princípios constitucionais explícitos no art. 37, da Constituição Federal de 1988, que 
são eles: o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da 
moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. E bem como os 
princípios do Direito Administrativo, que são eles: supremacia do interesse público, 
presunção de legitimidade ou de legalidade, autotutela, continuidade do serviço público, 
isonomia ou da igualdade e razoabilidade, etc. 
 
O princípio da publicidade consagra-se no dever administrativo de manter plena 
transparência em seus comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de 
Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição), 
ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em 
relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida. 
 
Tal princípio está previsto expressamente no art. 37, caput, da Lei Magna, ademais de 
contemplado em manifestações específicas do direito à informação sobre os assuntos 
públicos, quer pelo cidadão, pelo só fato de sê-lo, quer por alguém que seja 
pessoalmente interessado." (In Curso de Direito Administrativo, 13.ª ed., 2001, p. 84) 
(grifamos). 
 
Portanto, é pertinente esclarecer que a Carta Magna adota a publicidade como um dos 
princípios de regência da atividade administrativa, e como princípio, espelha a ideologia 
da Constituição, seu postulado e seu fim. 
 
Conforme bem leciona o prof. Luís Roberto Barroso (In Interpretação e Aplicação da 
Constituição, 3.ª ed., 1999, p.148/149), "os princípios constitucionais são, precisamente, 
a síntese dos valores mais relevantes da ordem jurídica", consubstanciando "premissas 
básicas de uma dada ordem jurídica, irradiando-se por todo o sistema". Ainda segundo 
este autor, os princípios "indicam o ponto de partida e os caminhos a serem percorridos" 
(op. cit., p. 149). 
 
2.2 – DA EXECUÇÃO DE EVENTOS  
 
O presente projeto visa à contratação de empresas para execução de serviço de gestão, 
planejamento, organização, promoção, coordenação, operacionalização, produção e 
assessoria de eventos. Os serviços a serem executados estão sob a égide do princípio 
da publicidade, visto que a promoção de eventos é um esforço de publicidade que 
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também tem por objetivo tornar público e difundir idéias para um determinado público 
informações e/ou serviços de interesse local ou nacional. 
 
Atualmente o Município possui contínuas atividades de educação, possui também grande 
demanda para capacitação de seus servidores, inaugurações de obras, celebração de 
convênios, recepções de autoridades, evento, solenidades, dentre outras atividades, o 
que acarreta a promoção de inúmeros eventos indispensáveis, tendo em vista a 
abrangência do público interno (servidores) bem como a população/sociedade. 
 
Assim, a presente contratação é uma das mais eficientes formas de tornar público um ato 
administrativo ou uma política pública, visto que um evento é uma estratégia de 
comunicação dirigida que aproxima o público interno (servidores) ou externo 
(população/sociedade), informação ou serviço, sendo complementar aos esforços de 
propaganda e publicidade. 
 
A comunicação dirigida, na qual a promoção de eventos se enquadra, proporciona a 
escolha da ferramenta mais adequada, individualizando o formato da mensagem e da 
linguagem, viabilizando e estimulando o relacionamento com os diversos públicos de 
interesse da mensagem. Obtendo-se com isso respostas mais rápida e resultados mais 
eficientes a um custo menor. 
 
Outra vantagem é o diverso número, tipos e modalidades de eventos existentes, que 
podem se enquadrar perfeitamente em qualquer necessidade da administração pública, 
envolvendo em sua execução diversos segmentos, abrangendo as mais variadas formas 
de transporte, hospedagem, lazer, alimentação, comércio e demais serviços 
especializados que um evento pode demandar e ou oferecer. O que leva a um 
conseqüente aquecimento da economia local. 
 
Entre os diversos tipos de eventos, podemos citar: assembléias, campeonatos, ciclos de 
palestras, coffe break, colóquios, concursos, conferências, congressos, convenções, 
coquetéis, cursos, debates, desfiles, coletivas, excursões, exposições, feiras, festas, 
fóruns, inaugurações, jornadas, lançamentos, mesas-redondas, mostras, olimpíadas, 
painéis, palestras, passeatas, reuniões, salões, semanas, seminários, shows, simpósios, 
torneios, vernissages, visitas, workshops, etc. 
 
Os eventos trazem comprovadamente resultados tão ou mais eficazes do que a 
publicidade, com o diferencial de a publicidade convencional ser centrada na comuni-
cação impessoal de tipo monólogo, enquanto os eventos constituem uma comunicação 
mais pessoal na qual prevalece o diálogo e o contato direto. 
 
Haja vista o exposto e concomitantemente por serem serviços necessários e essenciais 
ao bom andamento das medidas do Município de Pinheiros através da execução dos 
serviços e atividades mencionadas e pela divulgação dos seus atos para conhecimentos 
da população/sociedade, é que essa contratação se faz necessária. 
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2.3 – DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO INTERESSE PÚBLICO: 
 
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei 
(art. 5.º, inc. II, da CF). 
 
O princípio da legalidade representa uma garantia para os administrados, pois, qualquer 
ato da Administração Pública somente terá validade se respaldado em lei, em sua 
acepção ampla. Representa um limite para a atuação do Município, visando à proteção 
do administrado em relação ao abuso de poder. 
 
O interesse público caracterizará pela efetividade quando da realização das atividades de 
educação seja na área de trânsito, educação, saúde, segurança pública, defensoria 
pública, meio ambiente, água, desenvolvimento sustentável, turismo, geração de 
emprego e renda, etc., na capacitação de seus servidores, nas inaugurações de obras, 
na celebração de convênios, nas recepções de autoridades, nos eventos, nas 
solenidades, abrangendo tanto público interno (servidores) bem como a 
população/sociedade, motivo pelo qual essa contratação se faz necessária. 
 
 
2.4 – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DOS SERIVÇOS A SEREM CONTRATADOS: 
 
Os recursos dos serviços a serem contratados serão: gestão, planejamento, 
organização, promoção, coordenação, operacionalização, produção e assessoria de 
eventos, por ordem e conta do Município de Pinheiros com o objetivo de promover 
produtos, serviços e imagem, difundir idéias ou informar o público a respeito das ações, 
planos e programas governamentais do Poder Executivo Municipal, serão distribuídos 
em todos os eventos desta administração. 
 
 

3 – OBJETIVO GERAL DO PROJETO BÁSICO 
 

→ Atender as determinações da Constituição Federal; 

→ Dar publicidade dos atos de gestão dos órgãos da Administração Direta e Indireta do 
Poder Executivo Municipal à sociedade.  

→ Garantir efetividade ao princípio da eficiência na execução dos eventos realizados 
pelo Poder Executivo Municipal. 

→ Promover o interesse público na execução dos serviços de organização de eventos do 
Município de Pinheiros. 
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→ Promover o desenvolvimento sustentável, de distribuição de renda, de geração de 
emprego e da conservação do patrimônio natural, cultural e turístico brasileiro, nos 
termos da Lei Geral do Turismo. 

→ Selecionar a proposta mais vantajosa para Administração através da análise da 
proposta de preço, quantificação e qualificação do perfil dos profissionais da licitante, das 
instalações, da infra-estrutura e os recursos materiais disponíveis, do portfólio, da 
capacidade de atendimento, do entendimento da licitante sobre as necessidades e os 
desafios do Município, da estratégia de planejamento da licitante, da técnica na 
elaboração das fases básicas do processo de preparação e montagem do evento, do 
controle e avaliação do evento, etc. 

 4 – DO RESUMO GERAL PREVISTO COM O PROJETO BÁSICO 

55.1 - Estão previsto para execução dos serviços um valor global anual de R$ 
980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais). 

 
 

MARINETE ZAMPROGNO ZIVIANI 
Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo 

  
 
 

 
Autorizo a execução do presente PROJETO BÁSICO: 
 
 
 

 
Arnóbio Pinheiro Silva  

Prefeito Municipal 
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE PLENO  

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

(MODELO) 

 

 

Pela presente, (nome da empresa)_____________________________________, inscrita 

no CNPJ sob nº _______________________ - sediada no (endereço 

completo)_______________, declara, sob as penas da lei e para efeito de cumprimento 

ao estabelecido no inciso VII do artigo 4º da lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 

2002, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital de Pregão 

Presencial nº. 007/2019, do Município de Pinheiros/ES. 

 

 

__________________ 

Nome/R.G. e assinatura do representante legal da licitante 

Local e data 
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ANEXO III - TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

(MODELO) 

(a ser redigido em papel timbrado da licitante) 
 

ÀO 

MUNICÍPIO DE PINHEIROS 

  

Processo nº. XXXXXXX/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 

ABERTURA: dia  06/06/2019    –            08:00 horas 

 

 

A empresa 

______________________________________________________________, 

com sede na ____________________________________________________________, 

C.N.P.J. nº. _________________________ representada pelo(a) Sr.(a) 

____________________________________________________, CREDENCIA o(a) n 

Sr.(a)___________  (CARGO)_________________________________________________, 

portador(a) do R.G. nº. __________ e inscrito no C.P.F. sob nº. ________________,para 

representá-la perante o Município de Pinheiros/ES, na licitação por Pregão Presencial nº. 

XXX/2014, podendo formular lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao 

certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

 

NOME:  ______________________________________ 

R.G.:  ________________________________________ 

CARGO: ______________________________________ 
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ANEXO IV – PROPOSTA DE PREÇO 

 

(MODELO) 

(a ser redigido em papel timbrado da licitante) 
 

ÀO 

MUNICÍPIO DE PINHEIROS 

  

Processo nº. XXXXXXX/2019 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2019 

ABERTURA: dia  06/06/2019    –           08:00 horas 

 

Declaramos que, na vigência da Ata de Registro de Preço e do Contrato, 
adotaremos a seguinte política de preços para os serviços descritos: 
 
a) Desconto em percentual incidente sobre os valores da Tabela Referencial de 
Remuneração de Serviços de Organização (custos internos) da Associação 
Brasileira de Empresas de Eventos – ABEOC/ES: ______%(_______por cento). 

 
b) Taxa de Administração (honorário) em percentual incidente sobre os custos de 
terceiros - serviços especializados de infra-estrutura: ______%(_______por cento). 

 
c) Comissão em percentual incidente sobre os valores efetivamente captados, 
referente à Intermediação na Captação de Recursos Financeiros (patrocínios) para 
realização de eventos: ______%(_______por cento). 
 
Parágrafo primeiro. Os serviços reprovados não serão cobrados pela CONTRATADA. 
 

Parágrafo segundo. O preço cotado inclui todos os custos e despesas necessárias ao 
cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, tais como, custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, equipamentos, 
encargos sociais, trabalhistas, pisos salariais da categoria e quaisquer outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 
 

Validade da proposta: 90 (noventa) dias. 

***A proposta de preços deverá ter prazo de validade mínimo de 90 (noventa) dias. O 

prazo da proposta ficará suspenso até o deslinde do processo licitatório, sendo que só 

começará a contar a partir da decisão final desta comissão, quando o procedimento 

licitatório chegar ao se final com a adjudicação e/ou homologação do objeto licitado; 

 
                                    Pinheiros/ES, XXXXX de XXXXXXX de 2019. 

 
NOME E IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DE MENORES 

 

(MODELO) 

 

 

ÀO 

MUNICÍPIO DE PINHEIROS 

  

Processo nº. XXXXXXX/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 

ABERTURA: dia  06/06/2018    –            08:00 horas 

 

A empresa .................................................................................................................., com 

sede na ........................................................................................................, nº ................., 

C.N.P.J. nº ..........................................................................., por intermédio de seu 

representante legal ......................................................... portador(a) do R.G. nº 

...................... e do CPF nº ............................., DECLARA, para fins do disposto no inciso 

V do art. 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre .. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) 

 

Local e data 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

 

 

 

OBS: 

a) esta declaração deverá ser apresentada no original. 

b) em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE FATO SUPERVENIENTE 

 
(MODELO) 

(a ser redigido em papel timbrado da licitante) 
 

 

ÀO 

MUNICÍPIO DE PINHEIROS 

  

Processo nº. XXXXXXX/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 

ABERTURA: dia  06/06/2019    –            08:00 horas 

 
 
A empresa ________ (Nome da Empresa) _________, estabelecida à __________ 
(Endereço Completo) __________, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
__________________, declara sob as penalidades cabíveis a inexistência de fato 
superveniente impeditivo a sua participação no Pregão Presencial SRP No 007/2019. 
 
 
Local, ____ de __________ de _____. 
 
 

______________________________________________ 
(nome e identificação do representante legal) 
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ANEXO VII - DADOS COMPLEMENTARES  

PARA A ASSINATURA DO CONTRATO 
 

DADOS DO ASSINANTE DO CONTRATO 

NOME DO ASSINANTE DO CONTRATO: 

Nº. DE IDENTIDADE/ ÓRGÃO EMISSOR DO ASSINANTE DO CONTRATO: 

CPF DO ASSINANTE DO CONTRATO: 

CARGO:                                                                    NACIONALIDADE: 

ENDEREÇO COMPLETO DO ASSINANTE DO CONTRATO: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ESTADO CIVIL:                                                  PROFISSÃO:  

DADOS PARA CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA (CREDOR) 

NOME COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA: 

CNPJ DA PESSOA JURÍDICA: 

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA: 

BANCO ..........................     AGÊNCIA Nº.   ....................    /     DIG.VER.  .............................. 

NÚMERO DA CONTA: 

 

DADOS DO PREPOSTO 

NOME COMPLETO: 

Nº. DE IDENTIDADE/ ÓRGÃO EMISSOR: 

CPF: 

CARGO:                                                                    NACIONALIDADE: 

ESTADO CIVIL:                                                  PROFISSÃO:  

 
Pinheiros, _____ de _________________ de _____. 
 
________________________________________ 
Assinatura e Carimbo 
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ANEXO VIII - PROCURAÇÃO 
 
 

(MODELO) 
 

(Modelo a ser redigido em papel timbrado da licitante) 
ÀO 

MUNICÍPIO DE PINHEIROS 

 

  

Processo nº. XXXXXXX/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 

ABERTURA: dia  06/06/2019    –            08:00 horas 

 
O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DO CREDENCIAMENTO 
DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE TOTAIS PODERES PARA PARTICIPAR DO 
PREGÃO 
 
 
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede 
(endereço completo da matriz) inscrita no CNPJ/MF sob n.º ................e Inscrição Estadual 
sob n.º ......................, representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) 
outorgante(s) Sr(a)(s)........................., portador(es) da Cédula de Identidade RG n.º 
............ e CPF n.º ............, nomeia e constitui seu bastante Procurador o(a) Sr(a). 
..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............ e CPF n.º ............, a 
quem confere amplos poderes para representá-la perante o Município de Pinheiros/ES, no 
que se referir ao Pregão Presencial n.º ............, com poderes para tomar qualquer decisão 
durante todas as fases da Licitação, inclusive apresentar proposta em nome da 
Outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços na(s) etapa(s) de lances, 
desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar imediata 
e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor 
recursos administrativos, assinar a Ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos 
solicitados pela Pregoeira, podendo, enfim praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame em nome da Outorgante, inclusive assinar Contratos de Fornecimento/Serviços e 
demais compromissos (opcional). A presente procuração é válida até o dia ...................... 
Por ser verdade, firmamos a presente procuração para que produza os efeitos legais. 
Local e data. 
NOTA: A procuração deverá vir acompanhada da documentação necessária para 
comprovação da validade da mesma. 
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ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 
Processo nº XXXXXX/2019 
 
Pregão Presencial nº 007/2019 
 
 
No  dia .. de ..... de  20xx, Município de Pinheiros, Estado do Espírito Santo, com sede à 
Av. Agenor Luiz Heringer, 231 – Centro Pinheiros – ES, por intermédio da sua Secretária 
Municipal de Educação, Esporte Cultura e Turismo, , nos termos da Lei nº 8.666/1993, e 
da Lei nº 10.520/2002, e dos Decretos nº 5.450/2005, nº 7.892/2013 e demais normas 
legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão 
Presencial SRP nº 007/2019, RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa 
fornecedora. doravante denominada REGISTRADA, com sede na ..., inscrita no CNPJ-
MF sob o n° ..., neste ato representada pelo(a) Sr(a) ..., portador(a) do RG nº ..............., 
CPF: ..................., conforme quadro abaixo: 
 

ITEM Quant. Unid. Especificação Valor total 
estimado 

 
01 

 
01 

 
01 

 
Eventual aquisição de serviços de 
gestão, planejamento, organização, 
promoção, coordenação, 
operacionalização, produção e 
assessoria de eventos do Município 
de Pinheiros, com fornecimento de 
serviços especializados de infra-
estrutura 
 

 
R$ 980.000,00 

(novecentos e 

oitenta mil reais) 

 
Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses, de __/__/20xx a __/__/20xx, 
com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo 
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o 
último. 

 
As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo nº xxxx/20xx integram 
esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição. 
 
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça, no Foro da cidade de 
Pinheiros, Seção Judiciária do Espírito Santo, com exclusão de qualquer outro, por mais 
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privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da 
Constituição Federal. 
 
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do 
Município de Pinheiros e da empresa organizadora de eventos indicado no quadro acima.  

 

Pinheiros/ES, ... de ....................... de 2019. 

 

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA 

Prefeito Municipal  
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ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 
Contrato de Prestação de Serviços n.º XXX/2019 
Processo Licitatório n.º XXXX/20xx 
Pregão Presencial nº 007/2019 

Contrato de Prestação de Serviços, 
que entre si celebram o Município 
de Pinheiros, por intermédio da 
(Secretaria/Órgão) – (Sigla) e a 
empresa XXXXXXXXXXXXXX. 

                                                                 
 

O MUNICÍPIO DE PINHEIROS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede a Rua XXXXXXXXXX, nº XXXX, 
(bairro), (cidade)/ES, CEP XX.XXX-XXX, representado legalmente pela seu 
(Secretário/Presidente), Sr. XXXXXXXXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), 
(profissão), inscrito no CPF sob no XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado a Rua 
XXXXXXXXXX, nº XXXX, (bairro), (cidade)/ES, CEP XX.XXX-XXX, doravante 
denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida à XXXXXXXX, nº XXXX, XXXX – 
XXX/ES, CNPJ n.º XXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pelo Sr. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF XXXXXXX, doravante denominado CONTRATADA, 
firmam o presente a contratação de empresa organizadora de evento esportivo, sociais, 
culturais e festividades,  para realizar serviços de gestão, planejamento, organização, 
promoção, coordenação, operacionalização, produção e assessoria de eventos do 
Município de Pinheiros/ES, com fornecimento de serviços especializados de infra-
estrutura, referente ao Edital Pregão Presencial – SRP n.º 007/2019, oriundo do 
Processo Administrativo n.º XXX/20xx. O referido Edital e seus anexos, fazem parte 
integrante deste instrumento, independente de transição, juntamente com a proposta da 
CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas, as condições nela 
estipuladas que contrariem o estabelecido neste contrato, que é regido pela Leis 
Federais nº. 8.666/93, nº. 10.520/2002 e nº 11.771/2008, e Decreto Federal nº 
7.381/2010, mediante os termos  e condições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. O objeto do presente instrumento é a na gestão, no planejamento, na organização, 
na promoção, na coordenação, na operacionalização, na produção e na assessoria de 
eventos do Município de Pinheiros, com fornecimento de serviços especializados de 
infra-estrutura, compreendendo os itens 1.2 e 1.3 abaixo. 
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1.2. Serviços de Organização: 
 
a) Serviços de gestão, planejamento, organização, promoção, coordenação, 
operacionalização, produção e assessoria do evento. 

 
b) Serviços de coordenação geral do evento, com supervisões: administrativa; logística; 
financeira; cerimonial e protocolo; controle e avaliação. 

 
b) Elaboração de projeto do evento, contendo detalhamento do plano de trabalho e 
estratégia. 

 
d) Assessoria antes e durante os eventos esportivos, com profissionais especializados. 

 
e) Identificação de público-alvo e sugestão de parceiros estratégicos, bem como visita 
prévia a eles, com o objetivo de consolidar a proposta do evento. 

 
f) Elaboração de planejamento operacional. 

 
g) Organização, execução e acompanhamento da preparação da infra-estrutura física e 
logística para a realização dos eventos. 

 
h) Elaboração de relatórios, mensais, anuais, sumários e outros, decorrentes dos eventos 
realizados. 

 
i) Monitoramento e medição dos resultados, tanto dos prestadores dos atendimentos, 
quanto de diversos aspectos dos eventos, de acordo com o interesse da 
CONTRATANTE. 

 
j) Serviços de intermediação para captação de recursos financeiros para realização dos 
eventos esportivos.  

 
k) outros serviços correlatos. 
 
1.3 - Serviços Especializados de Infra-estrutura: 
 
a) Contratação de serviços terceirizados para os eventos, quando necessário, de acordo 
com os itens levantados para a realização dos serviços de eventos esportivos. 

 
b) Aluguel de espaços adequados para a realização dos eventos se houver solicitação 
específica da CONTRATANTE. 

 
c) Serviços de apoio aos participantes dos eventos como secretaria executiva, receptivo, 
serviço de transporte (produtos e pessoas), saúde (serviço médico e paramédico), 
tradutores, manobristas, limpeza e segurança. 
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d) Contratação de serviços de alimentos, bebidas e respectivos assessórios. 

 
e) Aluguel de equipamentos e utilitários. 

 
f) Fornecimento de material de consumo de escritório para os eventos, contratação de 
serviço de decoração e serviços de programação visual. 

 
g) Documentação de eventos, compreendendo o planejamento executivo, a supervisão, 
organização, cobertura e documentação fotográfica, de gravações, de filmagens e edição 
de fitas. 

 
h) Contratação de empresas para fornecimento de material de apoio  (tais como: 
camisetas, sacolas, aventais e pastas) específicos  para os eventos. 

 
i) Passagens aéreas, taxas de embarque de pessoas ou cargas, traslados, locação de 
veículos (automóveis, vans, ônibus, microônibus e similares, com   ou sem motoristas)  e 
diárias de viagens,  quando comprovada a necessidade para a realização de 
determinado evento. 

 
j) Coordenação da criação, produção e distribuição de peças de comunicação 
relacionadas aos patrocínios, com utilização de agências de propaganda CONTRATADA 
pelo CONTRATANTE. 

 
k) outros serviços correlatos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
2.1. Fica estabelecido o regime de execução indireta, sob o regime de empreitada por 
preço unitário, nos termos do art. 10, II, "b" da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

 
3.1. A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, contados a partir do 
dia subseqüente ao da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial. 
 
3.2.  O contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4.1. Os recursos orçamentários destinados ao cumprimento das obrigações do presente 
contrato, ocorrerão à conta da dotação: 
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Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Turismo  
Cultura 
Administração Geral 
Manutenção de Eventos – Cultura 
P/A: 018018.1312202352.139 – Promoção e Realização de Festividades e Eventos - 
Cultura 
Ficha 00201: 333903900000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
10010000 – Recursos Ordinários 

 
4.2. O CONTRATANTE se reserva 
 o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista, bem como 
suplementá-la, em caso de necessidade. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
5.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das previstas no Anexo I do edital 
e neste Contrato ou dele decorrentes: 
 
5.1.1. Operar como uma organização completa e fornecer serviços de elevada qualidade. 
 
5.1.2. Realizar, com seus próprios recursos e/ou mediante a contratação de terceiros, 
todos os serviços relacionados com o objeto deste Contrato, de acordo com as 
especificações estipuladas pelo CONTRATANTE.  
 
5.1.3. Utilizar os profissionais indicados para fins de comprovação da capacidade de 
atendimento na elaboração dos serviços objeto deste Contrato, admitida sua substituição 
por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente 
aprovada pelo CONTRATANTE. 
 
5.1.4. Substituir, a qualquer tempo, a pedido do CONTRATANTE, específica ou 
definitivamente, qualquer profissional da equipe técnica da CONTRATADA que esteja 
realizando ou esteja designado para executar trabalho(s) para o CONTRATANTE. 
 
5.1.5. Estar apta, a qualquer tempo, a prestar os serviços previstos ou os inerentes ao 
objeto contratado, destacando pessoa disponível para o atendimento das solicitações do 
CONTRATANTE, durante todo o período da vigência do Contrato.  
 
5.1.6. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações junto 
a terceiros e transferir, integralmente, ao CONTRATANTE, descontos especiais (além 
dos normais, previstos em tabelas), bonificações, reaplicações, prazos especiais de 
pagamento e outras vantagens.   
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5.1.6.1. O desconto de antecipação de pagamento será igualmente transferido ao 
CONTRATANTE, caso esta venha a saldar compromisso antes do prazo estipulado. 
 
5.1.7. Negociar sempre as melhores condições de preço, até os percentuais máximos 
constantes dos itens da Cláusula Oitava. 
 
5.1.8. Fazer cotação de preços para todos os serviços especializados de infra-estrutura 
(fornecedores) e apresentar, no mínimo, 03 (três) propostas, com a indicação da mais 
adequada para sua execução. 
 
5.1.8.1. Se não houver possibilidade de obter 03 (três) propostas, a CONTRATADA deve 
apresentar as justificativas pertinentes, por escrito. 
 
5.1.9. Obter a aprovação prévia do CONTRATANTE, por escrito, para assumir quaisquer 
despesas relacionada com este Contrato. 
 
5.1.10. Submeter à contratação de terceiros, para a execução de serviços objeto deste 
Contrato, à prévia e expressa anuência do CONTRATANTE. 
 
5.1.10.1. Nesses casos, a CONTRATADA permanece com todas as suas 
responsabilidades contratuais perante o CONTRATANTE. 
 
5.1.10.2. A contratação de serviços ou compra de material de empresas em que a 
CONTRATADA ou seus funcionários tenham, direta ou indiretamente participação 
societária ou qualquer vínculo comercial, somente poderá ser realizada após 
comunicação ao CONTRATANTE desse vínculo e obtenção de sua aprovação. 
 
5.1.11. Providenciar o recolhimento e retenções de todos os impostos, tributos, encargos 
sociais e fiscais, inerentes aos serviços prestados por terceiros. 
 
5.1.12. Tomar providências, imediatamente, em casos de alterações, rejeições, 
cancelamentos ou interrupções de um ou mais serviços, mediante comunicação do 
CONTRATANTE, respeitadas as obrigações contratuais já assumidas com terceiros e as 
Taxas de Administração (honorário), desde que essas ocorrências não tenham sido 
causadas pela própria CONTRATADA. 
 
5.1.13. Só divulgar informações que envolvam o nome do CONTRATANTE, acerca da 
prestação dos serviços objeto deste Contrato, mediante sua prévia e expressa 
autorização. 
 
5.1.14. Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 
noticiados que envolvam a CONTRATADA, independentemente de solicitação. 
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5.1.15. Submeter previamente à apreciação do CONTRATANTE a cessão ou a utilização 
deste Contrato em qualquer operação financeira. 
 
5.1.16. Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação 
exigidas na Concorrência que deu origem a este ajuste. 
 
5.1.17. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que der causa. 
 
5.1.18. Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários e, quando for o 
caso, com relação a funcionários de terceiros contratados. 
 
5.1.19. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em 
decorrência do objeto deste Contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência 
Social, os encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho e outras 
despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado. 
 
5.1.20. Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial 
nos recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços 
contratados. 
 
5.1.21. Apresentar, quando solicitado pelo CONTRATANTE, a comprovação de estarem 
sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas,  previdenciários e 
fiscais. 
 
5.1.22. Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com 
terceiros, bem como responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e 
o próprio CONTRATANTE. 
 
5.1.22.1. Em casos de contratação de terceiros para a execução, total ou parcial, de 
serviços estipulados neste instrumento, exigir dos eventuais contratados, no que couber, 
as mesmas condições do presente Contrato. 
 
5.1.22.1.1. Compete ainda à CONTRATADA observar às disposições da Cláusula 
Nona, especialmente no tocante a exigência dos fornecedores de serviços 
especializados de infra-estrutura a apresentação dos documentos constantes dos itens 
9.8, 9.9 e 9.10. 
 
5.1.23. Manter, por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre 
quaisquer dados que lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia de atuação do 
CONTRATANTE. 
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5.1.24. Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e 
danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão na condução dos serviços de sua 
responsabilidade ou por erro seu em quaisquer serviços objeto deste Contrato. 
 
5.1.25. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na 
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda 
de descontos para o CONTRATANTE. 
 
5.1.26. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 
prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, 
relacionadas com o cumprimento de presente Contrato. 
 
5.1.26.1. Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a 
CONTRATADA adotará as providências necessárias no sentido de preservar o 
CONTRATANTE e de mantê-la a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou 
representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver condenação, 
reembolsará o CONTRATANTE das importâncias que esta tenha sido obrigada a pagar, 
dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da data do efetivo pagamento. 
 
5.1.27. Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na 
legislação de proteção à propriedade intelectual, direitos de propriedades ou direitos 
autorais, relacionados com os serviços objeto deste Contrato. 

 
5.1.28. Manter seus empregados e as pessoas físicas ou jurídicas subcontratadas sob as 
normas disciplinares da CONTRATANTE, substituindo, no prazo máximo de 2 (dois) dias 
úteis após notificação, qualquer deles considerado inconveniente pelo representante da 
CONTRATANTE. 

 
5.1.29. Fornecer e exigir dos empregados e das pessoas físicas ou jurídicas 
subcontratadas o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados pelas 
normas regulamentares, quando for o caso, afastando do serviço aqueles que se 
negarem a usá-los. 

 
5.1.30. Fornecer os documentos solicitados pela CONTRATANTE no prazo máximo de 2 
(dois) dias úteis. 

 
5.1.31. Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, já que os seus 
empregados e as pessoas físicas ou jurídicas subcontratadas não manterão nenhum 
vínculo empregatício com o CONTRATANTE. 
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5.1.32. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência 
da CONTRATANTE. 

 
5.1.33. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 
execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
continência. 

 
5.1.34. encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

 
5.1.35. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos 
no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a 
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a 
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, com a CONTRATANTE. 

 
5.1.36 – Desenvolver o Pré-Evento: 

 
5.1.36.1. Planejamento:  

 
a) Projeto do Evento: Elaboração de projeto básico descritivo contendo: Apresentação, 
objetivos, público-alvo, data, local, entidade promotora, entidades apoiadoras, comissão 
organizadora e proposta de estrutura da programação, prevendo - mini-cursos, 
seminário, palestras, apresentação de trabalhos, feira paralela, agenda social e outras 
informações consideradas relevantes.  

 
b) Plano de Trabalho: Elaboração do cronograma e “check-lists” de todas as atividades a 
serem desenvolvidas na fase pré – durante e pós - eventos para acompanhamento pela 
Comissão Organizadora definida pela CONTRATANTE.  

 
c) Plano Logístico e Operacional: Assessoria na análise logística (estrutura dos eventos x 
necessidade de espaços) para definição do local a ser contratado para realização dos 
eventos; Assessoria na alocação de todas as atividades do Programa Técnico e Feira em 
relação às áreas locadas, considerando melhor aproveitamento dos espaços e 
capacidades. Levantamento de toda a estrutura, serviços e recursos necessários para 
realização dos eventos.  

 
d) Plano de Atendimento (talentos humanos): Análise do perfil e do dimensionamento da 
equipe de atendimento em todas as fases do evento.  

 
e) Plano de Comunicação, Divulgação e Comercialização dos Eventos: Análise, 
pesquisa, atualização e ampliação da base de dados das duas últimas edições dos 
eventos, considerando:  
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• Eventos Técnicos – participantes inscritos, palestrantes, convidados e potenciais 
interessados.  

 
• Feira – Expositores, empresas e instituições do setor de turismo de negócios, 
fornecedores para eventos e potenciais interessados.  
 
Definição de meios e estratégias de divulgação, periodicidade e controle de retorno.  
 
Elaboração da proposta comercial para divulgação a partir da definição das estratégias 
promocionais para captação de recursos e comercialização de patrocínios e stands – 
criação das cotas, a considerar tipo de exposição comercial e valor das respectivas 
cotas, bem como forma de comercialização para gerar interesses em empresas do setor 
e instituições governamentais.  
 
f) Plano de Automação: Apresentação de sistema de automação para gerenciamento do 
evento - programa técnico, inscrições e comercialização, sendo preferencialmente um 
sistema – via internet, que permita a comissão organizadora acompanhar o 
desenvolvimento das atividades e o controle financeiro do evento em ambientes restritos.  
 
Obs.: não necessariamente a empresa a ser CONTRATADA deverá possuir sistema 
próprio de gerenciamento, podendo este serviço ser terceirizado.  
 
g) Plano de Administração da Feira: Planejamento da Feira considerando proposta ideal 
para a demarcação das áreas a serem alocadas, elaboração da planta baixa dos stands, 
definição do custo ideal do metro quadrado dos stands e demais ações comerciais em 
relação à projeção financeira geral do evento.  
h) Programa Social: Elaboração da programação social paralela aos eventos.  

 
i) Serviços Turísticos: Assessoria no planejamento turístico, que envolve passagens, 
hospedagens e “transfers” dos participantes, palestrantes, convidados, expositores e 
patrocinadores. Negociação, bloqueio e supervisão de atendimento da hospedagem da 
Comissão Organizadora, Palestrantes e Convidados Especiais.  
 
5.1.36.2. Desenvolvimento – (organização e gerenciamento) 

 
a) Comunicação, Divulgação e Marketing  

 
- Assessoria na criação de todas as peças de comunicação e divulgação do evento, 
através do desenvolvimento do trabalho de designer – gráfico e web-designer.  

 
- Elaboração de cartas, textos e conteúdos de divulgação, com a responsabilidade de 
diagramação e revisão de textos.  
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- Orientação e supervisão dos serviços de Assessoria de Imprensa.  
 
- Envio e controle de convites às autoridades com protocolo de entrega e controle de 
confirmação de autoridades e convidados especiais.  
 
- Manuseio, postagem e controle de correspondências em geral.  
 
- Supervisão e controle da qualidade gráfica de todos os impressos.  
 
- Assessoria na criação e supervisão do hot site do evento, facultando-se ao contratado o 
direito de escolher o fornecedor e deverá ser criado por empresa especializada e com 
estrutura adequada para atendimento e suporte técnico adequado para atualização “real-
time” e manutenção de informações para o site.  
 
- O hot – site deverá reunir todas as informações relativas aos eventos, bem como 
permitir a interatividade do público-alvo na obtenção on-line de informações através de 
formulários para adesão comercial e adesão de inscrições e com a emissão de resposta 
automática de aceite para confirmação para inscrições, aquisição de patrocínios e 
stands.  
 
- O sistema de pagamento deverá ser via boleto bancário emitido automaticamente e, 
caso haja a possibilidade de permitir o pagamento on-line ou por cartão crédito – será 
considerado diferencial.  
 
§1º. Caso a CONTRANTE possua contrato firmado com agência de publicidade, serviços 
de criação, produção e veiculação de materiais inerentes à divulgação dos serviços, 
objeto deste instrumento, obrigatoriamente, deverão ser executados através da agencia 
de publicidade. 
 
b) Secretaria Geral (controle e recebimento de taxas de inscrições)  
- Atendimento personalizado no fornecimento de informações para profissionais e 
empresas interessados em participar dos eventos.  
 
- Recebimento, processamento e controle de pré-inscrições.  
 
- Emissão de recibos e documentos inerentes à participação dos inscritos.  
 
- Emissão e conferência de relatórios de inscritos para acompanhamento da comissão 
organizadora.  
 
- Emissão e conferência de crachás e listas por categorias para credenciamento.  
 
c) Secretaria Técnica (atendimento e coordenação do programa técnico)  
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- Controle do Atendimento de todos os Palestrantes, bem como das respectivas 
atividades inerentes ao desenvolvimento da Programação Técnica dos eventos, a 
considerar as seguintes funções: Emissão e envio de comunicações aos Palestrantes e 
Convidados / Confirmação de data, local, horário e recursos técnicos solicitados / 
Contratação e Supervisão de Recursos Logísticos e Técnicos.  
 
- Supervisão e Controle das atualizações do programa técnico, bem como a revisão do 
Programa Final para publicação nos meios definidos para distribuição.  
 
d) Contratação de Fornecedores de Materiais, Recursos e Serviços 

  
- Seleção e Contratação de Fornecedores para as necessidades planejadas, citadas 
abaixo e/ou outras, dimensionadas e definidas depois de verificada a infra-estrutura 
logística necessária para a realização do evento, a considerar que a Cotação, 
negociação e contratação em acordo ao perfil, objetivo e verba, que será feita mediante 
prévia aprovação da Comissão Organizadora.  

 
- Agência Turismo, Serviços de Alimentação, Hotel, Equipamentos para Automação, 
Equipamentos Áudio Visuais, Equipamentos de Tradução Simultânea, Mestre de 
Cerimônia, Fotografia e Filmagem, Intérpretes, Materiais Participantes (brindes, crachás, 
canetas pastas, blocos, etc.), Montadora de Estandes, Segurança, Sinalização, 
Transporte e Traslados e outros.  

 
- Providências para instalação de serviços de apoio durante o evento, tais como agencia 
bancária, telefonia e transmissão de dados, linhas adsl para acesso a internet (banda 
larga), serviços médicos e outros que se façam necessários.  

 
e) Equipe de Atendimento  

 
- Seleção, contratação, treinamento e gerenciamento de todos os profissionais 
envolvidos no evento (Coordenadores, Recepcionistas, Promotores, Auxiliares, 
Operadores de equipamentos e outros).  

 
 

f) Programação Social  
 

- Elaboração e Supervisão de atividades sociais e promocionais, tais como: Sessão 
Solene de Abertura, Coquetéis, Coffee-Breaks, Almoços, Jantares de Confraternização e 
outros.  

 
5.1.36.3. Comercialização e Captação de Recursos  
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a) Briefing e supervisão para criação de material promocional. (comunicações, proposta 
comercial e/ou folder promocional). Elaboração de cartas, propostas e contratos para 
venda.  

 
b) Pesquisa e criação de banco de dados de empresas potenciais para 
comercialização.  

 
c) Organização de Lançamento Comercial para apresentação das opções comerciais às 
empresas potenciais expositoras e patrocinadoras.  

 
d) Divulgação, captação e comercialização as empresas potenciais com produtos, 
materiais, equipamentos e serviços inerentes ao evento organizado através de: 
Telemarketing / Reuniões / Negociação / Contrato / Atendimento.  

 
5.1.36.4. Administração da Feira Paralela  

 
a) Atendimento e controle de todo o processo administrativo e comercial pré – durante – 
pós-evento junto às empresas patrocinadoras e expositoras.  

 
b) Envio de correspondência para as empresas ligadas ao setor para comercialização 
da Feira; Contato por telefone ou direto com os possíveis expositores para 
agenciamento direto de locação.  

 
c) Assessoria aos expositores quanto à contratação de todos os serviços de apoio 
necessários, tais como: limpeza, segurança, mobiliário, credenciais, equipamentos de 
áudio, vídeo, telecomunicações, etc.  

 
d) Legalização do evento junto aos órgãos competentes.  

 
e) Acompanhamento do projeto arquitetônico da Feira com controle e assessoria às 
outras montadoras CONTRATADAS para decorações dos stands.  

 
f) Elaboração do “Manual do Expositor” e envio aos participantes da Feira com 60 dias 
de antecedência ao evento.  

 
g) Criação do projeto de sinalização e programação visual da Feira.  

 
h) Assistência técnica e Atendimento durante a Feira - CAE.  

 
5.1.36.5 – Controle Financeiro  

 
a) Elaboração de Planejamento Financeiro e os respectivos controles de despesas e 
receitas, visando à viabilidade financeira do EVENTO, através da emissão de 
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Cronograma de Pagamentos de Fornecedores para o respectivo pagamento e controle 
financeiro.  

 
b) Conferir os depósitos individualmente para efetivação de cada inscrição.  

 
c) Informar periodicamente, e sempre que solicitado, o valor total das receitas oriundas 
das inscrições, bem como comprovar através de documentos e relatórios.  

 
d) Elaboração e envio dos contratos de expositores e patrocinadores periodicamente.  

 
e) Controle do recebimento dos pagamentos através de sistema informatizado exclusivo 
e depósitos em conta corrente, com senhas de acompanhamento pela entidade.  

 
5.1.37 – Trans-Evento:  
 
5.1.37.1 – Coordenação Geral  
 
a) Coordenação de todas as atividades a serem realizadas durante o evento, através da 
supervisão dos serviços de fornecedores, bem como pelo controle de funções e 
atendimento permanente aos participantes, fazendo-se presente durante todo o período 
do evento da fase de montagem até a desmontagem.  

 
b) Supervisão da montagem e desmontagem do evento, incluindo a supervisão e 
implantação de todos os serviços contratados.  

 
c) Preparação e organização de todo o material no local do evento -: crachás / 
certificados /impressos / pastas /brindes / sinalização e outros. 

  
d) Coordenação da montagem das salas para as sessões plenárias, simpósios, mesas 
redondas, sala dos palestrantes e convidados e da sala de imprensa.  

 
e) Atendimento à Comissão Organizadora através de reunião pré-evento para 
apresentar: Plano de Coordenação Geral do Evento / Prestação de contas com relatórios 
consolidados e demonstrativos financeiros parciais e definição das pendências para 
realização do evento.  

 
f) Coordenação da Sala VIP: Recepção de entrada dos convidados especiais e 
encaminhamento de convidados à comissão organizadora do evento.  

 
g) Coordenação e atendimento dos participantes, convidados e palestrantes, juntamente 
com a equipe de profissionais selecionados para atendimento em todas as atividades 
programadas. Organização e controle do cerimonial das sessões de abertura e 
encerramento.  
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h) Supervisão do controle da entrada no local do evento e nas salas.  
 

i) Atendimento e controle de toda a programação, incluindo o atendimento nas salas e 
respectivos auditórios (distribuição e recolhimento de formulários – perguntas/avaliações 
/ atendimento aos palestrantes e comissões).  

 
j) Coordenação dos eventos sociais.  

 
k) Controle da hospedagem e Supervisão do esquema de transporte.  

 
l) Apresentação fins estatísticos de relatórios atualizados diariamente, com o numero de 
participantes e acompanhantes inscritos, discriminados por país de origem ou estado.  
 
5.1.38. Pós - Evento:  
 
5.1.38.1 – Pós-Evento  

 
a) Acompanhamento da desmontagem do evento.  

 
b) Elaboração de cartas de agradecimento aos fornecedores e equipe de trabalho, 
palestrantes e convidados. 

  
c) Organização de todas as informações do evento no formato de relatórios para 
prestação de contas: Elaboração de cadastro final dos inscritos, dos patrocinadores, 
palestrantes, visitantes e expositores / Relatório e demonstrativos financeiros finais dos 
eventos.  

 
d) Envio de certificados remanescentes dos participantes.  

 
e) Elaboração do Balanço Financeiro Final de Evento.  

 
f) Compilação da Avaliação Geral do Evento.  

 
g) Montagem de pasta final com todos os documentos / modelos de peças gráficas / 
materiais e Informações referentes ao evento para arquivo e eventuais consultas futuras.  
 
5.1.39. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 
 
a) A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE 
durante a vigência deste contrato.  

 
b) A criação, produção e veiculação de quaisquer materiais de Comunicação, Divulgação 
e Marketing dos serviços, objeto deste instrumento, salvo se houver prévia autorização 
da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
6.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE, além das demais previstas neste 
Contrato ou dele decorrentes: 
 
6.1.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA. 
 
6.1.2. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA, toda e qualquer orientação acerca dos 
serviços, excetuados os entendimentos orais determinados pela urgência, que deverão 
ser confirmados, por escrito, no prazo de 24 (vinte quatro) horas úteis.  
 
6.1.3. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução dos serviços. 
 
6.1.4. Proporcionar condições para a boa execução dos serviços. 
 
6.1.5. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste Contrato. 
 
6.1.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 
 
6.1.7. Remunerar a CONTRATADA conforme disposto na clausula oitava deste contrato.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO 

 
7.1. A execução do contrato será acompanhada pelo Município de Pinheiros/ES ou por 
outro servidor responsável por esse acompanhamento, assim designado nos termos do 
Art. 67, da Lei. n.º 8.666/93, que deverá atestar a execução dos serviços, observada a 
Cláusula Oitava, sem o que não serão permitidos quaisquer pagamentos. 
 
7.1.1. O CONTRATANTE fiscalizará a execução dos serviços contratados e verificará o 
cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte, 
quando não corresponderem ao desejado ou especificado.  
          
7.2. A fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA 
de sua responsabilidade quanto à sua perfeita execução. 
 
7.3. A CONTRATADA somente poderá executar qualquer tipo de serviço após a 
aprovação formal do CONTRATANTE. 
 
7.4. A não-aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do 
prazo de entrega, salvo expressa concordância do CONTRATANTE. 
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7.5. A CONTRATADA adotará as providências necessárias para que em qualquer 
serviço, incluído o de veiculação, considerado não aceitável, no todo ou em parte, seja 
refeito ou reparado, às suas expensas e no prazo estipulado pela fiscalização. 
 
7.6. A aprovação dos serviços executados pela CONTRATADA ou por seus contratados 
não a desobrigará de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços 
contratados. 
 
7.7. A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, de irregularidade ou 
falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste Contrato. 
 
7.8. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa 
fiscalização, durante a vigência deste Contrato, fornecendo informações, propiciando o 
acesso à documentação pertinente e aos serviços em execução e atendendo às 
observações e exigências apresentadas pela fiscalização. 
 
7.9. A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE 
e/ou auditoria externa por ela indicada tenha(m) acesso a todos os documentos que 
digam respeito aos serviços prestados ao CONTRATANTE. 
 
7.10. À CONTRATADA é facultado o acompanhamento de todos os serviços objeto 
deste Contrato, juntamente com o representante credenciado pelo CONTRATANTE. 
 
7.11. O CONTRATANTE realizará, semestralmente, avaliação da qualidade do 
atendimento, do nível técnico dos trabalhos e dos resultados concretos dos esforços de 
comunicação sugeridos pela CONTRATADA, da diversificação dos serviços prestados e 
dos benefícios decorrentes da política de preços por ela praticados. 
 
7.11.1. A avaliação semestral será considerada pelo CONTRATANTE para aquilatar a 
necessidade de solicitar à CONTRATADA que melhore a qualidade dos serviços 
prestados; para decidir sobre a conveniência de renovar ou, a qualquer tempo, rescindir 
o presente Contrato e para fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, declarações 
sobre seu desempenho, a fim de servir de prova de capacitação técnica em licitações 
públicas. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA REMUNERAÇÃO 

 
8.1. Pelos serviços prestados, a CONTRATADA será remunerada da seguinte forma:  
 
d) Desconto em percentual incidente sobre os valores da Tabela Referencial de 
Remuneração de Serviços de Organização (custos internos) da Associação 
Brasileira de Empresas de Eventos – ABEOC/ES: ______%(_______por cento). 
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e) Taxa de Administração (honorário) em percentual incidente sobre os custos de 
terceiros - Serviços Especializados de Infra-Estrutura: ______%(_______por cento). 

 
f) Comissão em percentual incidente sobre os valores efetivamente captados, 
referente à Intermediação na Captação de Recursos Financeiros (patrocínios) para 
realização de eventos: ______%(_______por cento). 
 
8.1.1. Os serviços reprovados não serão cobrados pela CONTRATADA. 
 
8.2. Despesas com o deslocamento de profissionais da CONTRATADA ou de seus 
representantes serão de sua exclusiva responsabilidade. 

 
8.3. Não haverá reajuste de preços de serviços da CONTRATADA, em face da 
peculiaridade da remuneração da CONTRATADA constituir em percentagem sobre os 
custos dos trabalhos aprovados pelo órgão gerenciador do contrato, nem compensação 
financeira, salvo o da Tabela Referencial de Remuneração de Serviços de 
Organização (custos internos) da Associação Brasileira de Empresas de Eventos – 
ABEOC/ES, desde que transcorridos prazo mínimo de 12 (doze) meses de vigência do 
contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
9.1. Fica vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial dos serviços 
de gestão, planejamento, organização, promoção, coordenação, operacionalização, 
produção e assessoria dos eventos do Município de Pinheiros, salvo o fornecimento de 
serviços especializados de infraestrutura que serão subcontratados através de 
fornecedores, observadas as legislações vigentes aplicadas às respectivas áreas de 
atuação. 
 
9.2. Para a execução dos serviços objeto deste instrumento é facultado à 
CONTRATADA subcontratar os serviços especializados de infra-estrutura, tais como: 
aluguel de espaços, estruturas, mobiliário e complementos necessários para montagem e 
instalação; montagem e desmontagem; apoio aos participantes dos eventos como 
secretaria executiva, receptivo, serviço de transporte (produtos e pessoas), saúde 
(serviço médico e paramédico), tradutores, manobristas, limpeza e segurança; alimentos, 
bebidas e respectivos assessórios; aluguel de equipamentos e utilitários; decoração e 
programação visual; fornecimento de material de consumo de escritório; palestrantes, 
técnico, cientistas, shows artísticos e congêneres; hospedagem; confecção de material 
de apoio (camisetas, sacolas, aventais e pastas); passagens aéreas; locação de 
veículos, entre outros, exclusivamente para realização dos eventos. 
 
9.3. Na hipótese de subcontratação, a CONTRATADA será a única responsável perante 
a CONTRATANTE pelo fornecimento e serviços subcontratados, não assumindo esta 
qualquer vínculo contratual com a subcontratada. 
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9.4. Durante a execução do contrato caso haja necessidade de substituir a empresa 
subcontratada, deverá ser submetida à aprovação da CONTRATANTE documentação 
apresentando os respectivos atestados, comprovando sua capacidade técnica. 
 
9.5. A CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem prejuízo das obrigações da 
CONTRATADA, quanto à responsabilidade da contratação, exigir a substituição de 
subcontratada, em qualquer tempo, durante a vigência do Contrato, quando se tornar 
manifesta a incapacidade técnica ou inidoneidade da mesma. 
 
9.6. Na hipótese de utilização das prerrogativas previstas para a SUBCONTRATAÇÃO, 
o CONTRATADA deverá apresentar, atestados que comprovem a experiência anterior 
das empresas subcontratadas, de acordo com a parcela de serviços a elas atribuídas. 
 
9.7. A CONTRATADA deverá subcontratar até 30% do valor de cada evento junto às 
micro e pequenas empresas ou empresas de pequeno porte, assim entendido, aquelas 
definidas em lei.  
 
9.8. As empresas subcontratadas deverão estar em dia com a regularidade fiscal, 
apresentado as respectivas certidões no ato da contratação e pagamento dos serviços 
prestados. 
 
9.9. Para execução de serviços se enquadrarem como de engenharia (toldo, iluminação, 
palco, estrutura, tenda, climatização, e demais serviços correlatos) a CONTRATADA 
deverá exigir das empresas subcontratadas o comprovante de registro junto ao CREA e 
apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente 
preenchida pelo profissional responsável pelo serviço técnico. 
 
9.10. Os demais serviços especializados de infra-estrutura relacionados com a prestação 
dos serviços, no que couber, deverão observar rigorosamente o disposto na legislação 
sanitária, aos normativos das entidades profissionais competentes, às legislações 
ambientais e às legislações vigentes.  
 
CLAÚSULA DÉCIMA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
10.1. Os documentos de cobrança da CONTRATADA, compostos de 01 (uma) via da 
Nota Fiscal discriminando os Serviços de Organização (custos internos), Taxas de 
Administração (honorários) e Comissão pela Intermediação na Captação de Recursos 
Financeiros (patrocínios), 01 (uma) via do documento fiscal do fornecedor terceirizado 
com o comprovante do respectivo serviço e 01 (um) boleto bancário, serão liquidados, 
salvo em casos prévia e expressamente autorizados pelo CONTRATANTE, mediante 
crédito na conta corrente nº ............mantida pela CONTRATADA junto à 
agência.................., do Banco ..............., da seguinte forma: 
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10.1.1 – Serviços de Organização (custos internos), Taxas de Administração (honorários) 
e Comissão pela Intermediação na Captação de Recursos Financeiros (patrocínios): a 
CONTRATADA emitirá nota fiscal de serviços referente aos Serviços de Organização 
(custos internos), Taxas de Administração (honorários) sobre o valor terceirizado e 
Comissão pela Intermediação na Captação de Recursos Financeiros (patrocínios). 

 
10.1.2. Outros serviços de terceiros: a(s) empresa(s) subcontratada(s) deverá(ao) emitir 
nota fiscal contra a CONTRATADA, devidamente comprovando a execução dos 
serviços. 

 
10.1.3. Boleto Bancário: a CONTRATADA emitirá boleto bancário no valor total dos 
serviços, considerando os Serviços de Organização (custos internos), Taxas de 
Administração (honorários) sobre o valor terceirizado e Comissão pela Intermediação na 
Captação de Recursos Financeiros (patrocínios) e custos de terceiros. 

 
10.1.4. O pagamento será efetuado somente após a comprovação e atestação da 
realização do serviço por parte da pessoa que for designada para o acompanhamento e 
fiscalização de sua execução. 

 
10.1.5. Os impostos a serem retidos na fonte deverão recolhidos sobre o valor total 
devido à CONTRATADA (Serviços de Organização (custos internos), Taxas de 
Administração (honorários) e Comissão pela Intermediação na Captação de Recursos 
Financeiros (patrocínio)), excluindo da base de cálculo os serviços de terceiros. 
 
10.2. Os documentos de cobrança acima referidos e demais documentos necessários ao 
pagamento/reembolso de despesas, dentre eles os valores faturados pela 
CONTRATADA em nome próprio, bem como as taxas a ela devida sobre os serviços de 
terceiros, os Serviços de Organização (custos internos), além da Comissão pela 
Intermediação na Captação de Recursos Financeiros (patrocínios), deverão ser 
encaminhados ao endereço a seguir, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da 
data do vencimento, dos quais deverá constar a citação ao Contrato nº XXXX/2014. 
 
10.3. Antes da efetivação dos pagamentos, a CONTRATADA e seus 
SUBCONTRATADOS deveram apresentar: 
 
a) Certificado de Regularidade de Situação junto ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS. 
 
b) Certidão expedida pela Comarca da sede da Licitante comprovando que a empresa e 
os sócios não respondem a execuções ou crimes fiscais. 
 
c) Certidões Regularidade Fiscal expedidas por órgãos da Secretaria da Receita Federal 
e da Procuradoria da Fazenda Nacional. 
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d) Certidões Regularidade Fiscal expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do 
Estado e do Município, sempre que os anteriormente apresentados estiverem com data 
de validade vencida. 
 
10.4. Caso se constate erro ou irregularidade na documentação de cobrança, a 
CONTRATANTE, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-
la com a glosa da parte que considerar indevida. 
 
10.4.1. Na hipótese de devolução, a documentação será considerada como não 
apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais. 
 
10.5. Para os pagamentos efetuados com atraso, a CONTRATADA cobrará, a título de 
multa financeira, o valor da fatura/Nota Fiscal, de acordo com a seguinte fórmula: 
 

VM = VF X (12/100) X (ND/360) 
Onde: 
VM = Valor da multa financeira 
VF = Valor da Nota Fiscal, referente ao mês em atraso 
ND = Número de dias em atraso 

 
10.6. O CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, 
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou 
não instituições financeiras. 
 
10.7. Os pagamentos a terceiros por serviços prestados, serão efetuados, pela 
CONTRATADA, nos prazos e condições previamente aprovados pelo CONTRATANTE e 
expressos pelos fornecedores em documentos fiscais. 
 
10.7.1. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da 
inobservância, pela CONTRATADA, de prazos de pagamento, serão de sua exclusiva 
responsabilidade. 
 
10.7.2. A CONTRATADA quando do pagamento dos terceirizados deverá providenciar o 
recolhimento e retenções de todos os impostos, tributos, encargos sociais e fiscais, 
inerentes aos serviços prestados. 

 
10.7.3. A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE cópia dos respectivos 
documentos fiscais que comprovem os pagamentos feitos a terceiros, retenções e 
recolhimento de impostos, até 10 (dez) dias após sua realização. 
 
10.8 – A CONTRATADA deverá prestar contas à CONTRATANTE, apresentando cópias 
dos comprovantes de pagamento e recolhimento das obrigações tributárias relativas às 
notas fiscais emitidas pelas empresas subCONTRATADAs, no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis após o efetivo pagamento, ou seja, depósito em sua conta corrente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA 

 
11.1. A CONTRATADA prestará garantia, em favor da CONTRATANTE, na modalidade 
de XXXXXXXXX, no valor de R$ XXXXXXX (XXXXXX), correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor global do presente instrumento. 
 
11.2. Se o valor da garantia vier a ser utilizado, total ou parcialmente, no pagamento de 
qualquer obrigação vinculada a este ajuste, incluída a indenização a terceiros, a 
CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição, no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, contados da data do recebimento da notificação da CONTRATANTE. 
 
11.3. Após o cumprimento fiel e integral de todas as obrigações assumidas neste 
Contrato, a garantia ou seu saldo será liberada ou restituída, a pedido da 
CONTRATADA. 
 
11.3.1. Na restituição de garantia realizada em dinheiro, seu valor ou saldo será corrigido 
com base na variação do índice da poupança. 
 
11.4. Em caso de atualização do total estimado de despesas deste Contrato, a 
CONTRATANTE exigirá a complementação do valor da garantia, para que se mantenha 
o percentual estabelecido no item 11.1 desta Cláusula. 
 
11.5. Na hipótese de prorrogação deste Contrato ou aditivo, o CONTRATANTE exigirá 
nova garantia, escolhida pela CONTRATADA entre as modalidades previstas na Lei nº 
8.666/93, no mesmo percentual definido no item 11.1. 
 
11.6. A CONTRATANTE restituirá ou liberará a garantia ofertada, em se tratando de 
pagamento em (dinheiro/Título da Dívida Pública ou outra modalidade), respectivamente, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o término da execução do Contrato, conforme 
art. 56, § 1º da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
12.1. O descumprimento das obrigações previstas em Lei, neste Edital ou no Contrato, 

sujeitará os licitantes às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
normas aplicáveis, sendo que, com referência às multas, serão aplicadas as que 
seguem: 
 
12.2 . Durante a execução do Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 
 
a) Advertência. 
 



 
 

MUNICÍPIO DE PINHEIROS 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP 007/2019 

 
 

71 

Avenida Agenor Luiz Heringer nº 231 – CEP 29.980-000 – CNPJ: 27.174.085/0001-80 
Telefone: (27) 3765-2029 / Fax (27) 3765-2223 

 
 

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso. 
 
c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato. 
 
d) Suspensão para contratar com a Administração. 
 
e) Declaração de inidoneidade para contratar com toda a Administração Pública 
Municipal. 
 
12.3 - Antes da aplicação de quaisquer das penalidades, a CONTRATADA será 
advertida, devendo apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis. 

 
12.3.1 - A CONTRATADA, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 
03 (três) advertências, quando, então, será declarado o descumprimento do Contrato, 
com a aplicação das penalidades cabíveis. A Administração, porém, poderá considerar 
rescindido o Contrato mesmo que só tenha ocorrido uma advertência. 

 
12.3.2 - As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela Administração, 
não serão computadas para o fim previsto no subitem 12.3.1. 
 
12.3.3 - As advertências, quando não seguidas de justificativa aceita pela 
Administração, darão ensejo à aplicação das penalidades das letras “b” a “e” do item 
12.2. 
 
12.4 . As multas previstas nas letras “b” e “c” poderão ser aplicadas em conjunto e 
poderão ser acumuladas com uma das penalidades previstas nas letras “d” e “e” todas do 
item 12.2. 
 
12.4.1 - A multa moratória será calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e 
não da advertência, estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser 
rescindido o Contrato e aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). 
Poderá a Administração, entretanto, antes de atingido o pré-falado limite, rescindir o 
Contrato em razão do atraso. 
 
12.5 - A Administração poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na 
execução do Contrato, para entender rescindido o Contrato. 
 
12.6 . As multas serão calculadas pelo total do Contrato, devidamente atualizado nos 
termos das cláusulas do reajuste. 
 
12.7 . Se o descumprimento do Contrato gerar conseqüências graves para a 
Administração, poderá a Administração, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das 
penalidades previstas na letra “d” ou “e” do item 12.2. 
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12.8 . Se os danos restringirem-se à Administração CONTRATANTE, será aplicada a 
pena de suspensão pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. 
 
12.9 . Se puderem atingir a Administração Pública Municipal como um todo, será aplicada 
a pena de Declaração de Inidoneidade. 
 
12.10 . A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificados pelo Secretário 
Municipal de Finanças. 
 
12.11 . Quando declarada a Inidoneidade da CONTRATADA, o Secretário responsável 
submeterá sua decisão ao Prefeito Municipal, a fim de que, se confirmada, tenha efeito 
perante a Administração Pública Municipal. 
 
12.12 . Não confirmada a Declaração de Inidoneidade, será esta considerada como 
suspensão para contratar com a Administração pelo prazo máximo. 
 
12.13 . Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão, as 
empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93: 

 
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 
 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
 
c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 
virtude da prática de atos ilícitos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

 
13.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 77 e 78 
e nas formas estabelecidas no art. 79, todos da Lei nº 8.666/93. 
 
13.2. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração 
será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e 
comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente Contrato. 
 
13.3. Em caso de cisão, incorporação ou fusão da CONTRATADA com outras agências 
de propaganda, caberá à CONTRATANTE decidir pela continuidade do presente 
Contrato. 
 
13.4. A rescisão, por algum dos motivos previstos na Lei nº 8.666/93, não dará à 
CONTRATADA direito a indenização, a qualquer título, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial. 
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13.5. A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 
extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste 
Contrato, limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste 
ajuste, até a completa indenização dos danos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES 
 
14.1. O presente contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas nos artigos 57 e 65 
da Lei 8.666/93, após manifestação formal da Procuradoria Geral do Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS  
 
15.1. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de aumentar ou diminuir os serviços a 
serem executados objeto da presente licitação, até o limite de 25% (vinte cinco por 
cento), de acordo com o art. 65, § 1º da Lei n. º 8.666/93, servindo de base de cálculo o 
valor atualizado da proposta. 
 
15.2. Os acréscimos e supressões não poderão exceder os limites acima mencionados, 
salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes CONTRATANTEs, 
devendo sempre, serem formalizados por termo aditivo, submetendo a prévia aprovação 
da Procuradoria Geral do Município. 
 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação de extrato deste Contrato e de seus 
eventuais termos aditivos no Diário Oficial do Estado, às suas expensas, na forma 
prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 
16.2. As comunicações relativas ao presente contrato serão consideradas como 
regularmente feitas, se entregues ou enviadas por carta protocolada, por telegrama ou 
por fax, no endereço constante do Preâmbulo.   
 
16.3. As comunicações feitas por email deverão ser realizadas com remessas do original, 
dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 
 
17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pinheiros, Estado do Espírito Santo, para dirimir 
todas as questões oriundas do presente Contrato, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que produza os efeitos 
legais. 

 
Pinheiros /ES, XX de XXXXXXX de 20xx. 

 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
MUNICÍPIO DE PINHEIROS 

CONTRATANTE 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 

 
 

 


