
 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO MODALIDADE  

PREGÃO N◦ 97/2014 
      
 
     Solicito ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a 
autorização para abertura de certame licitatório para a Contratação de empresa para 
Locação de Palco, Banheiros Químicos, camarote, Tendas, grades de contenção, 
Som, Iluminação e Realização de Show Pirotécnico para o Reveillon de 2014/2015 na 
Praça do Encontro, nos moldes do Termo de Referência – Anexo I deste edital. 

A presente aquisição correrá à conta da dotação 
orçamentária de 2014, e pela dotação que a substituir no exercício de 2015, como 
demonstra:  
803 – Fundo Municipal de Cultura 
133928042009- Festividades do Reveillon 
339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Ficha - 551 

 

Nestes termos. 

     Jardim– MS, 27 de novembro de 2014 

 

 

 

Max Cesar de Souza Lopes 
Secretario Municipal de Administração 

 

 

ANUÊNCIA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  

     EM -______/______/_______ 

 

 
 
 
Erney Cunha Bazzano Barbosa 
Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2014 

PROCESSO N 386/2014 

 

DATA DA ABERTURA: 10/12/2014 às 08:00h  

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 

 
 
OBJETO: Contratação de empresa para Locação de Palco, Banheiros Químicos, 
camarote,Tendas, grades de contenção, Som, Iluminação e Realização de Show 
Pirotécnico para o Reveillon de 2014/2015 na Praça do Encontro, nos moldes do 
Termo de Referência – Anexo I deste edital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 

 

Rua Coronel Juvêncio, 547 - Fone: (067) 3209-2500 - Fax (067) 3209-2506 - CGC 03.162.047/0001-40 

CEP 79240-000        -          Centro           -           JARDIM          -          Estado de Mato Grosso do Sul 

 

 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 386/2014 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 97/2014 
OBJETO: Contratação de empresa para Locação de Palco, Banheiros Químicos, 
camarote,Tendas, grades de contenção, Som, Iluminação e Realização de Show Pirotécnico 
para o Reveillon de 2014/2015 na Praça do Encontro, nos moldes do Termo de Referência – 
Anexo I deste edital. 
 
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: dia 10 de dezembro de 2014. 
HORÁRIO: 08:00 horas 
 
1. PREAMBULO 
2. OBJETO DA LICITAÇÃO  
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4. DO CREDENCIAMENTO  
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6. ENVELOPE I - PROPOSTA 
7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
8. DO TRATAMENTO FAVORECIDO, DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO PARA AS 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
9. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
10. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
11. DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 
12. DA CONTRATAÇÃO 
13. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
ANEXOS QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 
ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO II - PROPOSTA 
ANEXO III-MINUTA DO CONTRATO 
ANEXO IV-MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 
ANEXO V-MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
ANEXO VI- DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL 
ANEXO VII- DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 
ANEXO VIII-DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES 
DA REGÊNCIA LEGAL: 
Lei nº 8.666/93 e alterações; 
Lei Federal nº 10.520/02; 

Lei Complementar n 123/06 
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Decreto Municipal nº .055/2007; 
Demais disposições contidas neste Edital 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 386/2014 
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 97/2014 

 
Preâmbulo 
 
 1.1 - A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/MS, através do 
Departamento de Compras e Licitações, sito na Rua Coronel Juvêncio, n° 547, 
Centro, em Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul, pela presente convida Vossa 
Senhoria a participar do presente certame licitatório, na modalidade PREGÃO 
(PRESENCIAL), tipo de Licitação a de "MENOR PREÇO POR ITEM”, o que será 
processado e julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 8.666/93, 
de 21/06/93 e suas posteriores alterações, sob as seguintes condições: 
 
 1.2 - Recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão em sessão 
pública a partir das 08:00 horas do dia 10 (Dez) de  dezembro de 2014. 
 
 1.3 - As propostas deverão obedecer às especificações deste 
instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. 
 
 1.4 - Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação 
serão recebidos no Paço Municipal, Sala das Licitações, localizada na Rua Coronel 
Juvêncio, n.º 547, na cidade de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul, na sessão 
pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que 
se apresentarem para participar do certame. 
 
 1.5 - A sessão de processamento do Pregão será realizada no endereço 
citado, iniciando-se no dia 10/12/2014, a partir das 08:00 horas e será conduzida 
pelo Pregoeiro Oficial com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pelo Decreto 
Municipal n° 030/2014. 
 
2 - Objeto da Licitação 
 
2.1 - A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para 
Locação de Palco, Banheiros Químicos, camarote,Tendas, grades de contenção, Som, 
Iluminação e Realização de Show Pirotécnico para o Reveillon de 2014/2015 na Praça 
do Encontro, nos moldes do Termo de Referência – Anexo I deste edital. 
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 2.2 - As especificações constantes da Proposta de Preço, não poderão 
ser alteradas, podendo a proponente oferecer esclarecimento à Comissão 
Permanente de Licitação, por meio de carta, que anexará à proposta. 
 
3 - Das Condições de Participação 
 
 3.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de 
atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem os requisitos e 
condições de credenciamento constantes deste Edital. 
 
 3.2 - A participação do licitante no Pregão (Presencial) significará que 
tomou conhecimento de todas as informações que julgou necessárias, que 
examinou o conteúdo deste Edital e Proposta de Preço e os encontrou corretos, e 
que aceita, integral e irretratavelmente, os seus termos. 
 
 3.3 - Não será permitido a participação de empresas que tenham sócios 
ou empregados que sejam funcionários da Prefeitura Municipal de Jardim/MS. 
 
4 - DO CREDENCIAMENTO 
 
 4.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
 
 a) - tratando-se de representante legal: Estatuto Social, contrato 
social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 
 
 b) - tratando-se de procurador: a procuração da qual constem 
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua  interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 7.1.1, que 
comprove os poderes do mandante para a outorga. 
  
 4.2 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do 
art. 72 da Lei Complementar n° 123/06 e devido à necessidade de identificação pela 
Comissão Permanente de Licitação, deverão apresentar a DECLARAÇÃO DE 
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ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE (modelo anexo V), assinada pelo seu proprietário ou sócios e por 
profissional habilitado no Conselho Regional de Contabilidade. 
 
 4.2.1 - A Declaração supracitada deverá ser apresentada fora do 
envelope de documentação e proposta, a qual deverá ser entregue ao 
Presidente da Comissão de Licitação para que a empresa usufrua dos 
privilégios da Lei Complementar nº123/06. 
 
 4.2.2 - O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou 
empresa de pequeno porte (EPP) somente será procedida pelo Presidente da 
Comissão se o interessado comprovar tal situação jurídica através da declaração 
supracitada.  
 
 4.2.3 - A responsabilidade pela comprovação de enquadramento como 
”ME” e “EPP” competem às empresas licitantes, representadas por seu proprietário 
ou sócios e pelo contador que, inclusive, se sujeitam a todas as conseqüências 
legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 
 
 4.2.4 - A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei 
Complementar nº 123/06, caracteriza o crime de que trata o art. 299 do Código 
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção 
prevista no edital. 
 
 4.3 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 
documento oficial de identificação que contenha foto. 
 
 4.4 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante 
credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um credenciado. 
 
 4.5 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, 
importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização 
expressa do Pregoeiro. 
5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
 5.1 - A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação de 
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acordo com modelo estabelecido no Anexo IV ao Edital deverá ser apresentada fora 
dos Envelopes n° 1 e 2. 
 
 5.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser 
apresentados, separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, 
contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 
5.3 - ENVELOPE I - PROPOSTA 
 
                  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM 
                  ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                  NOME COMPLETO DO LICITANTE 
                  PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 97/2014 
                  DATA DE ABERTURA: 10/12/2014 - HORÁRIO: 08:00 horas 
                  (razão social e endereço da empresa se o envelope não for timbrado) 
 
5.4 - ENVELOPE II – HABILITAÇÃO  
 
                  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM 
                  ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
                  NOME COMPLETO DO LICITANTE 
                  PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 97/2014 
                  DATA DE ABERTURA: 10/12/2014 - HORÁRIO: 08:00 horas 
                  (razão social e endereço da empresa se a envelope não for timbrado) 
 
5.5 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e 
redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 
corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante 
ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 
 
5.6 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia a autenticada por Tabelião de Notas ou 
cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da 
Equipe de Apoio. 
 
6 - Envelope I - PROPOSTA 
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6.1 - A proposta de Preço deverá ser preenchida em (01) uma via, sem 
emendas, rasuras ou sobrescritos, devendo ser assinada ao seu final e rubricadas 
as demais folhas, devendo constar: 
 
a) - indicação da empresa: razão social, endereço completo, carimbo 
padronizado do CNPJ; 
b) - data, assinatura e nome completo do representante legal da empresa; 
c) - descrição do objeto da presente Licitação, devendo estar em 
conformidade com as especificações do Anexo I - Proposta de Preços, parte 
integrante e complementar deste edital; 
 
d) - preço unitário e total por item, em moeda corrente nacional, em 
algarismos, com duas casas decimais depois da vírgula, data de sua apresentação, 
sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;  
e) - caso seja proposto preço com mais de duas casas depois da vírgula, a 
mesma será desprezada; 
 
f) - O prazo de validade da proposta: não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias contados da abertura da proposta; 
 
 
6.1.2 - A Proposta que não atender as exigências deste instrumento, bem como 
alterar a especificação da proposta, ou que apresentar preço excessivo ou 
manifestamente inexeqüível com os preços de mercado, ou aquelas que ofertarem 
alternativas, serão desclassificadas. 
 
 
7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO" 
 
7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos 
a seguir relacionados os quais dizem respeito a: 
 
7.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
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registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
 
c) - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", 
deste subitem; 
 
d) - Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício; 
e) - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 
 
f)   -     Declaração de cumprimento do edital, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei 
n.º 10.520 de 17/07/2002, (Modelo - ANEXO VI); 
 
g)   -     Declaração relativa ao trabalho de menores, nos termos do inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99), (Modelo - ANEXO VIII); 
 
h)      -     Declaração de fatos impeditivos, (Modelo - ANEXO VII). 
 
7.1.1.1-  Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 7.1.1 não 
precisarão constar no Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido 
apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 
7.1.2- REGULARIDADE FISCAL 
 
a) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ); 
 
b) - Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 
c) - Certidão Negativa de Débito junto ao Município (sede do licitante);           
d) - Certidão Negativa de Débito da Receita Federal. 
e)        -       Certidão Negativa de Débito Trabalhista. 
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7.1.3 – Qualificação Técnica para Show Pirotécnico: 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
com as características, quantidades e prazos do objeto da licitação, através de 
atestado (s) ou certidão (ões) de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado. 
b) Alvará de Funcionamento expedido pelo Corpo de Bombeiros da respectiva sede 
do município, dentro de sua validade; 
c) Carteira de blaster emitido pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, 
vinculado a empresa participante, dentro do prazo de validade; 
d) Alvará de Autorização expedido da Policia civil para comércio e shows 
pirotécnicos, dentro de sua validade.  
 
 
7.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica; 
 

7.1.4 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
7.1.4.1- Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 
apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 
(sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
7.1.4.2- Quando o licitante apresentar certidão extraída por meio da internet, a 
Comissão poderá efetuar consulta no site correspondente, para verificação da 
autenticidade. 
 
8 - DO TRATAMENTO FAVORECIDO, DIFERENCIADO E 
SIMPLIFICADO PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 
 
8.1 - NA HABILITAÇÃO: 
 
8.1.1 - Na fase de habilitação, deverá ser apresentada e conferida toda a 
documentação e, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de dois dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
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momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 
 
8.1.3 - A declaração do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerá no 
momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 
 
8.1.4 - A prorrogação do prazo previsto no item 8.1.2 deverá ser concedida pela 
administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na 
contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados. 
 
8.1.5 - A não-regulamentação da documentação no prazo previsto implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 
da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
8.1.6- Deverá ser apresentado pelo licitante declaração expressa que o preço 
proposto compreende todos os encargos e impostos, bem como os custos para a 
execução total dos serviços constantes no Termo de Referência – Anexo I. 
  
8.2 - NO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 
8.2.1 - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
  
8.2.1.1- Entende-se como empate aquelas situações em que as ofertas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou 
até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a melhor oferta 
válida não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
  
8.2.2 - A preferência de que trata este item será concedida da seguinte forma: 
 
I - ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte 
melhor classificada poderá apresentar, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, sob 
pena de preclusão, proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor; 
 
II - na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de 
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pequeno porte, com base no inciso I, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
 
9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
9.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame. 
 
9.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao 
Pregoeiro a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, de 
acordo com o estabelecido no Anexo IV ao Edital e em envelopes separados a 
proposta de preços e os documentos de habilitação. 
 
9.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope de proposta, estará encerrado o 
credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos 
participantes no certame. 
 
9.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento dos 
requisitos estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as 
propostas: 
 
a) - cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no 
Edital; 
 
b) - que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais 
licitantes. 
 
9.3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto a exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se as 
correções no caso de eventuais erros, tornado-se corno corretos os preços unitários. 
As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
9.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas 
das demais licitantes. 
 
9.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de 
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lances com observância dos seguintes critérios: 
 
a) - seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% 
(dez por cento) superiores àquela; 
 
b) - não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na 
alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores  
preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas 
todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 
 
9.4.1 - Para efeito de seleção será considerado o valor POR ITEM. 
 
9.5 - O Pregoeiro convidará individualmente as autores das propostas 
selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de 
maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de 
sorteio no caso de empate de preços. 
 
9.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher posição na 
ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente 
até a definição completa da ordem de lances. 
 
9.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores a proposta de menor preço. 
 
9.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 
participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. 
 
9.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas 
selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos 
valores, considerando-se para as selecionadas a último preço ofertado. 
 
9.9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 
vistas à redução do preço. 
  
9.10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade 
do menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 
 
9.10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 
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data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo 
órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
 
9.11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação de seu autor. 
 
9.12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, 
caso haja aquiescência dos outros licitantes, até a decisão sobre a habilitação, 
inclusive mediante: 
  
a) - substituição e apresentação de documentos, ou 
 
b) - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 
9.12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos 
autos os documentos passíveis de obtenção por melo eletrônico, salvo 
impossibilidade devidamente justificada. 
 
9.12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo 
essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 
verificação, a licitante será inabilitada. 
 
9.13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste 
Edital a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
9.14 -      Se a oferta não for aceitável, ou se a Licitante desatender as exigências 
para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, 
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que 
será declarado vencedor. 
 
10 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar 
imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de três dias 
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para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos na 
repetição. 
 
10.2 - A ausência de manifestação de recurso e devidamente motivado da 
licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do 
certame pelo Pregoeiro a Licitante vencedora e o encaminhamento do processo a 
autoridade competente para a homologação. 
 
10.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminha-lo devidamente informado a autoridade competente. 
 
10.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, 
a autoridade competente adjudicará a objeto do certame a licitante vencedora e 
homologará o procedimento. 
 
10.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.6 - A adjudicação será feita POR ITEM. 
 
10.7 - A homologação da Licitação, caso não haja pedido de recurso, poderá 
ser feito no mesmo dia da sessão de abertura do pregão. 
 
11 - DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 
 
11.1 - Os pagamentos serão processados em duas parcelas, sendo a primeira 
parcela até o dia 20 do mês subsequente a apresentação ; 
 
11.2 - Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para 
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação; 
 

11.5 - As Notas Fiscais/Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o 
número da Nota de Empenho. 
  
12 - DA CONTRATAÇÃO 
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12.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante 
assinatura de termo de contrato, nos termos do art. 62 da Lei n° 8.666/1993, cuja 
respectiva minuta constitui o Anexo III do presente Edital. 
 
12.2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados 
da data da convocação, comparecer a Prefeitura Municipal de Jardim/MS para 
assinar o termo de contrato (ou para retirar o instrumento equivalente). 
 
12.3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato (ou 
retirar o instrumento equivalente), serão convocadas as demais licitantes 
classificadas. Na ordem de classificação. 
 
13 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
13.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo 
prazo de ate 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 
7º da Lei federal n° 10 520, de 17 de julho de 2002 e posteriores alterações. 
 
14 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 
 
14.1 - As despesas decorrentes da aquisição do objeto do Pregão (Presencial) 
nº 97/2014 e subseqüente contrato correrão à conta da dotação Orçamentária: 
 
803 – Fundo Municipal de Cultura 
133928042009- Festividades do Reveillon 
339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Ficha - 551  
15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor 
da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes 
e desde que não comprometam o interesse, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
 
15.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 
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15.2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata. 

15.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na 

sessão e as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes 

que desejarem. 

15.4 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, 
serão publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. 
15.5 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais 
licitantes ficarão a disposição para retirada no Paço Municipal, Sala das Licitações, 
após a celebração do contrato. 
15.6 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do Pregão. 
15.7 - A petição será dirigida a autoridade subscritora do Edital, que decidirá no 
prazo de até 01 (um) dia útil, anterior a data fixada para recebimento das propostas. 
15.8 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame. 
15.9 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo 
Pregoeiro. 
15.10- Os interessados em participar do presente Pregão, deverão retirar o referido 
Edital junto ao Núcleo de Licitações e Contratos. 
15.11- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Jardim - MS, Estado 
de Mato Grosso do Sul. 
 
Jardim/MS, 27 de novembro de 2014. 
 

 
 

Max Cesar de Souza Lopes 
                                         Secretario Municipal de Administração 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 - OBJETIVO 

Contratação de empresa para Locação de Palco, Banheiros Químicos, 
camarote,Tendas, grades de contenção, Som, Iluminação e Realização de Show 
Pirotécnico para o Reveillon de 2014/2015 na Praça do Encontro, nos moldes do 

Termo de Referência – Anexo I deste edital, com as seguintes descrições: 
 

A Empresa contrata deverá apresentar a ART recolhida para vistoria do Corpo 
de bombeiros com no mínimo 10 dias que antecedem o evento. 

 
01 palco 11, x 09,0 mts com cobertura de alumínio 14x9, com pé direito de no mínimo 

8 mts; 
200 mts de grade de contenção; 
16 banheiros químicos ( com 7 box masculinos e 07 box feminino com espelho e pia; 

02 banheiros químicos para portadores de necessidades especiais; 
Limpeza dos Banheiros químicos;  

01 camarim  
02 torres de Som para deley com 4x4 por torre 
Iluminação e grid de alumínio   

01 Camarote 10,00x4,40 para 120 pessoas com cobertura de tendas; 
 

SHOW PIROTÉCNICO: 
 
O Técnico habilitado como blaster deverá acompanhar a montagem dos fogos 

no dia 31/12/2014. 
Deverá apresentar no ato da assinatura do contrato o projeto técnico para 

vistoria do corpo de bombeiros, juntamente com a ART recolhida para o evento. 
 
300 Peças de fogos para cruzamento, com no mínimo: 

 
 Cometa Silver com topo vermelho 

 Cometa Silver com topo verde 
 Cometa Golden com topo azul 

 Abertura em dourado chorão 
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 Peixinho branco 

 Explosão em coco prata 
 Explosão em folha seca 
 Explosão em estrela prateada 

 Cometa vermelho com rastro prata 
 30 morteiros de 2” efeito: Explosão cores: prata, dourado e tremulante; 

 30 morteiros de 3” efeito: Explosão cores: roxo, azul, vermelho; 
 30 morteiros de 4” efeito: Explosão cores: verde, Kamurro, verde com 
centro amarelo; 

 20 morteiros de 5” efeito: explosão: anel vermelho com centro verde; red 
stars brocade, verde; 

 10 morteiros de 6” efeito: explosão cor verde com centro amarelo, anel 
vermelho; 
 03 morteiros de 7” efeito: anel vermelho com centro azul; 

 02 morteiros de 8” efeito: anel vermelho com centro verde; 
 10 sequencias de efeito “Z” red stars brocade crow; 

 10 sequencias de efeito “Z”  red stars strobe crow; 
 10 sequências de efeito “Z”  red stars silver flash; 
 10 sequencias de efeito “Z”  red stars cracker flower; 

 50 sequencias de efeito “X” cometa verde com redy peony, cometa verde 
com blue peone, cometa verde com silver peony, cometa verde com Golden 

peony; 
 50 sequencia efeito “C” calda prata com silver crisântemo, calda prata com 

Golden crisântemo, calda prata com green crisântemo, Calda prata com red 

crisântemo; 
 40 sequencias “V” Cometa Tremulante com blue crisatemo, Cometa 

tremulante com blue peony, cometa tremulante com silver, Cometa 
tremulante com brocade crow; 

 70 sequencias efeito “W” calda crepitante com red e green dália, calda 

crepitante com red e silver dália, calda crepitante com red e yelow dália, 
calda crepitante com red e purple dália; calda crepitante com red e White 

dália, calda crepitante com red e brocade dália, calda crepitante com com 
red e blue dália; 

 385 detonadores especiais para os itens (ativação especial individual); 
 Encerramento do show com 2000 tiros e várias detonações simultânea 

formando uma imensa figura floral no ceu. 

 

2 – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1- Na praça do Encontro no Munícipio de Jardim. 
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3 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A Contratante fiscalizará a execução dos serviços ora contratados através da 

Prefeitura Municipal, e ou por quem indicar. Independente de tal fiscalização, 

reserva-se o direito de promover outras inspeções, através de representante 

expressamente designado. 

 

8.2. Qualquer modificação de serviços ou especificações, somente poderá ser 

executada após prévio acordo entre a Contratada e a Prefeitura Municipal. 

 

8.3. O recebimento dos serviços será efetuado pela Comissão de Fiscalização 

designada pelo Prefeito Municipal na forma disposta no artigo 73 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

8.4. A Contratada deverá manter na direção técnica dos trabalhos, um 

Engenheiro Civil, Arquiteto ou Técnico Responsável na Área devidamente 

habilitado, para representá-la junto à Contratante e dirimir dúvidas ou 

problemas referentes aos serviços contratados. 

 

8.5. Será responsabilidade da Contratada, a sinalização dos serviços durante 

a execução, devendo ser indicado o nome da firma e esclarecer que está a 

serviço da Prefeitura, conforme modelo e orientação fornecidas. 

 

8.6. A Contratante deverá obedecer às regras de higiene e segurança do 

trabalho e normas indispensáveis à ordem e à integridade física do público, 

no local da obra, durante o desenvolvimento dos trabalhos. 

 

8.7. O serviço será considerado concluído, somente após o término total, 

inclusive feito a limpeza e retirada de entulhos, bem como reparos onde a 

fiscalização julgar necessário. 

 

8.8. A Empresa contratada fica obrigada a aceitar, pelos mesmos preços e 

mesmas condições de contrato, os acréscimos ou supressões dos serviços 
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até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, conforme dispõe o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

8.9. As alterações do valor do contrato decorrente de modificações dos 

quantitativos previstos, bem como as prorrogações de prazos, serão 

formalizados por lavratura do Termo de Aditamento. 

 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1- Efetuar os pagamentos na forma estabelecida no respectivo edital e 

minuta do contrato; 

4.2 - Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes 

do pagamento;  

4.3 - Proporcionar todas as facilidades que lhe couber ou forrem possíveis 

para que os serviços sejam executados na forma estabelecidas no termo de 

referência e respectivo contrato;  

4.4 - Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a 

execução dos serviços, proporcionando as necessárias medidas para 

regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do 

contrato;  

4.5 - Custear as despesas de hospedagem e refeições dos técnicos da 

contratada a serviço do município. 

5 – DA VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1.- O Contrato terá vigência até o dia 15 de Maio de 2014. 

6 - DO VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO 

6.1.- O valor máximo estimado para a contração dos serviços, objeto deste 

Termo de Referência é de R$ 57.087.99(Cinquenta e sete mil e oitenta e 

sete reais e noventa e nove centavos). 
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7 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

8.1 - O Valor contratado deverá ser pago em duas parcelas sendo que a 

primeira parcela será até o dia 20 do mês subseqüente a realização do 

evento. 

8 – METODOLOGIA 

8.1 - Os profissionais desenvolverão serviços, cuja especificação encontra-se 

no Termo de Referência deste Edital. 

 
Jardim, 27 de novembro de 2014. 

 
 
 
 
 

Max Cesar de Souza Lopes 
Secretario Municipal de Administração 
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ANEXO II - PROPOSTA 
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Anexo III 
MINUTA DO CONTRATO 

 
                                                                                           

 
 

INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE ................... NESTE MUNICÍPIO QUE 

CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

.................. E A EMPRESA ..................................  

 
 
I -  CONTRATANTES: "PREFEITURA MUNICIPAL DE ..............., Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, com sede a .............................................., n ........, inscrita no 
CGC/MF sob o nº ........................................  doravante denominada CONTRATANTE e a 
firma......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
...........................................................................................................................................  
 
II - REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o Prefeito Municipal, Srº  
................................... brasileiro, casado, residente na Rua ............................ n° ..............., 
nesta cidade, portador do RG nº ........................ SSP/.... e CPF ......................................  e a 
CONTRATADA o Sr......................................................................., ............, ..................., 
residente na Rua ......................... n° .................., na cidade de ..................., portador do RG 
n° .................... e CPF ...................... . 
 
II - DA AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência 
da autorização do Prefeito Municipal, exarada em despacho constante do Processo n° 
21/2014 – Pregão  nº /2014, que faz parte integrante e complementar deste Contrato, como 
se nele estivesse contido. 
 
IV - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições 
nele contidos, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais pertinentes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - DO OBJETO 
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O objeto do presente Contrato Contratação de empresa para Locação de Palco, 
Banheiros Químicos, camarote, Tendas, grades de contenção, Som, Iluminação e 
Realização de Show Pirotécnico para o Reveillon de 2014/2015 na Praça do Encontro, 
nos moldes do Termo de Referência – Anexo I deste edital 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
2. REGIME DE EXECUÇÃO: 
 
2.1 Os trabalhos propostos deverão ser executados no período  de 31 dezembro de 

2014. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 
3. DO VALOR CONTRATUAL 
 
 
3.1 O valor global estabelecido para o presente Contrato é de R$ ...................... 
(.....................................). 
 
 
CLÁUSULA QUARTA 
 
4.  FORMA DE PAGAMENTO 
 
4.1 – As Notas Fiscais/Fatura deverão ser emitidas, pela Contratada, no primeiro dia 
subseqüente à comunicação do valor aprovado. 
 

4.1.1 – As Notas Fiscais/Fatura que apresentem incorreções serão devolvidas a 

Contratada para a devida correção.   

    
4.2 - O pagamento será efetuado em duas parcelas, sendo que a primeira parcela será paga 
em 20 de Janeiro/2015 e 20 de fevereiro 2015, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura.  
 
  
CLÁUSULA QUINTA 
 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 

 

Rua Coronel Juvêncio, 547 - Fone: (067) 3209-2500 - Fax (067) 3209-2506 - CGC 03.162.047/0001-40 

CEP 79240-000        -          Centro           -           JARDIM          -          Estado de Mato Grosso do Sul 

 

5.1 As despesas decorrentes deste Contrato referente à parte da Contratante, correrão 
por conta da dotação:  
 
803 – Fundo Municipal de Cultura 
133928042009- Festividades do Reveillon 
339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Ficha - 551 
 
CLÁUSULA SEXTA 
 
6. DOS PRAZOS 
 
6.1 – O prazo para início dos serviços fica sendo o da assinatura do presente contrato. 
 
6.2 – O prazo para realização dos serviços será da data da assinatura do presente contrato 
e término previsto para 20 de fevereiro de 2015.  
  
CLÁUSULA SÉTIMA 
 
7.  DA EXECUÇÃO 
 
7.1 A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços em conformidade com o Pregão 
nº 97/2014 e a proposta apresentada,  constantes do processo licitatório, documento este 
que fazem parte integrante e complementar deste Contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
 
8. DAS PENALIDADE E MULTAS 
 
8.1 - Será aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da contratação, quando a 
licitante vencedora: 
 

I – Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro de validade; 
 

 
8.2 - Será aplicada multa de 2%(dois por cento)  sobre o valor da Contratação, quando a 
licitante vencedora: 

 
I - Transferir ou ceder obrigações, no todo ou em parte, a terceiro, sem prévia 
autorização da Contratante; 

 
II – Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual; 



 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM 

 

Rua Coronel Juvêncio, 547 - Fone: (067) 3209-2500 - Fax (067) 3209-2506 - CGC 03.162.047/0001-40 

CEP 79240-000        -          Centro           -           JARDIM          -          Estado de Mato Grosso do Sul 

 

 
III – Não iniciar sem justa causa, a execução, do objeto, no prazo fixado. 

 
8.3 - Será aplicada multa de 2%(dois por cento) sobre o valor da contratação, quando a 
CONTRATADA: 
 

I – Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30(trinta) dias na execução 
do objeto contratual; 

 
II – Recusar-se a executar, sem justa causa no todo ou em parte o objeto 
contratual; 

 
CLÁUSULA NONA  
 
9. DA RESCISÃO 
 
9.1 A rescisão do contrato poderá ser: 
 
a)  determinada por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993; 
 
b)  amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para a Contratante; 
 
c) judicial, nos termos da legislação; 
 
9.2  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser procedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
10.1 – A contratada responsabilizar-se-á pela qualidade e perfeição técnica dos serviços a 
serem executados, devendo refazer ás suas expensas, os serviços que se apresentarem 
mal executados tecnicamente. 
 
10.2 – A critério da Prefeitura e mediante prévia autorização do Prefeito Municipal, o 
contratado poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas 
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte da obra ou serviço, até o limite de 
20% (vinte por cento) do valor do contrato, desde que não alterem substancialmente as 
cláusulas pactuadas.   
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10.3 – As despesas de  combustível, hospedagem e alimentação dos técnicos quando em 
visita, ficará por conta de Prefeitura Municipal de Jardim 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 
11.  FORO 
 
11.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Jardim - MS, com expressa renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir todas e quaisquer dúvidas 
decorrentes deste Contrato. 

 

11.2 Concordância: E por estarem justas e contratadas, foi lavrado o presente Contrato 
em 02(duas) vias de igual teor e forma, o qual lido e achado conforme, é assinado pelas 
partes contratantes perante as testemunhas que também o subscrevem. 
 
........................, .... de ................ de 2014. 
 
 
 ___________________________ ___________________________________ 
   
 Prefeito Municipal                         EMPRESA 
 
 ___________________________ ____________________ 
 Testemunhas                                     Testemunhas 
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ANEXO IV  

 
 

EDITAL PREGÃO (PRESENCIAL) Nº XX/2014 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA)...................................................................................., CNPJ ou CPF 
n°....................................., sediada ......................................... (endereço completo) 
.............................., declara, sob penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
  ............................./....., ...... de ............................ de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)......................................................................... 
Nome e número da identidade do declarante 

(representante legal da empresa) 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 
 
A Empresa _______________________, inscrita no CNPJ n° _____________________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________, portador (a) 
da Carteira de Identidade n° _________________ expedida pela SSP/____ e de CPF n° 
_________________ DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da 
Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 
 
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006; 
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n° 
123/12006. 
 
DECLARA ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4° 
do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
(localidade)_______, de ____________de ___. 
 
 

__________________________ 
(Representante Legal) 

 
 

___________________________ 
(Profissional habilitado no CRC) 

 
 
OBS.: OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a 
condição jurídica da empresa licitante, e deverá ser apresentada fora do envelope de 
documentação e proposta, a qual deverá ser entregue ao Pregoeiro para que a 
empresa usufrua dos privilégios da Lei nº123/06 
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ANEXO VI 

 
EDITAL DE PREGÃO Nº XXX/2014 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL 

 
 

 

(NOME DA EMPRESA)...................................................................................., CNPJ ou CPF 

n°....................................., sediada ......................................... (endereço completo) 

..............................,, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos 

termos do art. 4°, inciso VII, da Lei n° 10.520 de 17/07/2002, licitação modalidade Pregão n° 

XX/2012, Prefeitura Municipal de Jardim/MS, ciente das penalidades cabíveis. 

 
 
 

XXXXXXXXXXX, XX de xxxxxxx de 2013 
 
 
 

_____________________________ 
Responsável Legal da Empresa 
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ANEXO VII 
 
 

EDITAL DE PREGÃO Nº XXX/2014 
 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 

 

(NOME DA EMPRESA)...................................................................................., CNPJ ou CPF 

n°....................................., sediada ......................................... (endereço completo) 

.............................., DECLARA sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, modalidade Pregão n° 

XXX/2013, realizado na Prefeitura Municipal de Jardim/MS, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

XXXXXXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de 2013 
 
 
 

_____________________________ 
Responsável Legal da Empresa 
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ANEXO VIII 
 
 

EDITAL DE PREGÃO Nº XXX/2014 
 

DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES 
 
 
 

(NOME DA EMPRESA)...................................................................................., CNPJ ou CPF 

n°....................................., sediada ......................................... (endereço completo) 

.............................., por intermédio de seu representante legal o Sr. ................................., 

portador do Registro Geral n° XXXXXXXXXX SSP/XX e CPF n° XXXXXXXXXXXXX, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescido pela Lei 

n° 9.854/99, regulamentada pelo decreto n° 4.358/2002, que não emprega menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

(dezesseis) anos. 

 
 
 

XXXXXXXXXXXX, XX de XXXXXXXXXX de 2013 
 
 
 

_____________________________ 
Representante Legal da Empresa 
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AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL N° 97/2014 

 
 

O MUNICÍPIO DE JARDIM DE MATO GROSSO – MS, comunica aos interessados, 
que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos termos da Lei 
nº 10.520/2002, do Decreto Municipal n° 030/2014, da Lei Complementar n° 
123/2006 e subsidiariamente a Lei n° 8666/1993 e pelas normas que a alteraram. 
PROCESSO N° 386/2014 
OBJETO: Contratação de empresa para Locação de Palco, Banheiros Químicos, 
camarote, Tendas, grades de contenção, Som, Iluminação e Realização de Show 
Pirotécnico para o Reveillon de 2014/2015 na Praça do Encontro, nos moldes do 
Termo de Referência – Anexo I deste edital. 

. 
 RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 08:00 horas do dia 10 de 
dezembro de 2014. 
LOCAL: Na sede da Prefeitura municipal, sito a Rua Coronel Juvêncio, 547 - Centro, 
na cidade de Jardim/MS. 
O Edital encontra-se disponível aos interessados no endereço acima especificado. 
Informações através do Telefone (067) 3209-2500 no horário das 07:00 às 11:00 
horas. O edital deverá ser retirado somente no local acima informado. 
  

Jardim – MS, 27 de novembro de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

Erney Cunha Bazzano Barbosa 
Prefeito Municipal  
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2014 

PROCESSO Nº. 386/2014 
 
 

Razão  Social: 
___________________________________________________________________ 
CNPJ Nº 
___________________________________________________________________ 
Endereço: 
___________________________________________________________________ 
 
E-mail: _____________________________________________________________ 
 
Cidade: _______________ Estado: __________  
 
Telefone: ______________ Fax: ____________ 
 
Pessoa para contato: 
___________________________________________________________________ 
 
 
Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima 
identificada. 
 
 
Local: __________________, ___ de _____________ de 20_____.. 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ 

 
 
 


