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PREÂMBULO

Memorando  nº  158/2015/FC.CI

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL  N° 013/2015

PROCESSO N° 2015013200/CULTUAR

MODALIDADE:  PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS

TIPO DE LICITAÇÃO:  MENOR PREÇO UNITÁRIO  

DATA DA REALIZAÇÃO: 29/12/2015                                       HORÁRIO: 14h

LOCAL  DO  CERTAME:  CENTRO  CULTURAL  THEÓPHILO  MASSAD  (TEATRO
MUNICIPAL ) - RUA GUARDA MARINHA GREENHALGH, S/N.º – SÃO BENTO

MAIORES INFORMAÇÕES : 

Tel.: (24) 3365-7200 – ramal 212 ;

E-mail : cultuar.dcl@angra.rj.gov.br

LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: Site www.angra.rj.gov.br OU RUA QUARESMA
JÚNIOR Nº 119, CENTRO  

O Presidente da  FUNDAÇÃO CULTURAL DE ANGRA DOS REIS,  Sr. DÉLCIO JOSÉ
BERNARDO, usando da competência delegada no Decreto Municipal nº 4.748 de 26 de
setembro  de  2005,  torna  público  que  se  acha  aberta,  nesta  unidade,  licitação  na
modalidade  PREGÃO  PRESENCIAL  –  REGISTRO  DE  PREÇOS,  do  tipo  MENOR
PREÇO UNITÁRIO  – Processo nº 2015013200, objetivando eventual contratação de
empresa  especializada  para  locação  estande   de  camarim   e  estande  bar  em
octanorme, com montagem e desmontagem, para atender aos eventos realizados ou
apoiados pela CULTUAR, que será regido pela  Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002,  Lei  Complementar  nº  123/06, de  14  de  dezembro  de  2006,  com  alterações
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posteriores vigoradas pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, Decreto
Municipal nº 9.829,  de  11 de setembro de 2015 (em atendimento ao parágrafo 3º  do
Art.  15  da Lei  8.666/97,  regulamenta  o  Sistema  de Registro  de  Preços  no  âmbito
Municipal),  no que couber,  pela Lei  Federal  nº 8.666,  de 21 de junho de 1993, com
alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

As  propostas  deverão  obedecer  às  especificações  deste  instrumento  convocatório  e
anexos, que dele fazem parte integrante. 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

 
I  -  OBJETO

1.1   -   Constitui  objeto  da  presente  licitação  o Registro  de  Preços  objetivando   a
eventual  contratação de empresa especializada para  locação estande  de camarim
e estande bar  em octanorme,  com montagem e desmontagem, para  atender aos
eventos  realizados  ou  apoiados  pela  CULTUAR, conforme  características  e
especificações constantes Termo de Referência - ANEXO I deste Edital.

1.2 – A Fundação Cultural do município de Angra dos Reis não se obriga a aquisição dos
itens relacionados dos Licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas na Planilha
de Quantitativos, ANEXO II,  podendo até realizar licitação específica para aquisição  de
um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do Registro
terá preferência, respeitada a legislação relativa às licitações.

II  -  DA PARTICIPAÇÃO

2.1  -  Poderão participar da presente Licitação apenas pessoas jurídicas que preencham
as condições de habilitação especificadas neste Edital.  

2.2 - Empresas que  estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade
pertinente  com o  objeto  deste  Pregão,  devendo ser  comprovado  pelo  Contrato
Social.

2.3  -  É vedada a participação:

 Rua Quaresma Júnior – nº119 – Centro -Angra dos Reis - RJ - CEP 23900-290 -  Tel/Fax: (24) 3365-7200 - ramal 212      

 Site - www.angra.rj.gov.br -– E-mail –cultuar.dcl@angra.rj.gov.br
3

mailto:slc.dl@angra.rj.gov.br


Proc. Nº 
2015013200

Folha nº  
___________

                                                                                                        
ESTADO DO RIO DE JANEIRO                             
Prefeitura de Angra dos ReisFundação 
Cultural  de Angra dos Reis
Departamento de Compras e Licitações                            

 PREGÃO N.º 013/2015/FC.DCL

2.3.1  -  de empresas punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com os
órgãos públicos federais, estaduais e municipais, durante o prazo estabelecido para a
penalidade;
 
2.3.2  - de empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade
que aplicou a penalidade;
 
2.3.3  -   de empresas consorciadas, qualquer que seja a forma de constituição; 

2.3.4  -  de empresas distintas representadas através de um único representante.
 
2.4  -  A licitante se compromete, uma vez entregue as propostas ao Pregoeiro, a não
mais desistir do certame até o encerramento do mesmo, sob as penalidades da lei. Tal
aceitação  somente  poderá  ser  revertida,  por  motivo  justo  decorrente  de  fato
superveniente, devidamente aceito pelo Pregoeiro.

2.5  -  Para participar deste Edital  o licitante deverá apresentar  02 (dois) envelopes
devidamente fechados e invioláveis,  na data prevista para apresentação e abertura dos
mesmos, cada um deles contendo a seguinte inscrição:

“RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE”

À
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ANGRA DOS REIS

ENVELOPE Nº 01

PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO Nº  2015013200/CULTUAR
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 013/2015

e

 “RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE”
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À
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ANGRA DOS REIS

ENVELOPE Nº 02

HABILITAÇÃO
PROCESSO Nº 2015013200 /CULTUAR
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 013/2015

 
2.6  -  MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

2.6.1  -  As  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte,  para  utilizarem  as
prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar,
fora dos envelopes, declaração na conformidade do ANEXO VII, de que ostentam
essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no §
4º do Art. 3º da Lei referida.

2.6.2 - Após o término do credenciamento das empresas participantes, tempo este
estabelecido como limite para a entrega dos envelopes contendo a documentação e
a  proposta  de  preços,  nenhum  outro  envelope  será  recebido,  tão  pouco  será
permitida a troca de envelopes entregues. 

2.6.2.1 -  Em hipótese alguma será concedido prazo suplementar para apresentação dos
envelopes, ou permitida a alteração ou substituição do conteúdo dos mesmos ou ainda, a
correção do que constar nos documentos e proposta, excetuando-se aquelas referentes
ao valor oferecido, de acordo com o regulamentado pela legislação indicada no presente
Edital.

III  -  DO CREDENCIAMENTO

3.1  -  As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por
seu representante legal, munido de sua carteira de identidade ou de outra equivalente
com foto e do documento credencial que lhe dê poderes para formular ofertas e lances
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verbais,  negociar preços, declarar a intenção de interpor ou desistir  de recursos, bem
como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverão ser entregues
ao Pregoeiro fora de qualquer envelope.

3.2  -  A ausência da documentação acima, implicará na impossibilidade da formulação de
lances  após  a  classificação  preliminar,  bem  como  a  perda  do  direito  de  manifestar
intenção  de  recorrer  das  decisões  do  Pregoeiro,  ficando  o  representante  da  licitante
impedido de se manifestar durante os trabalhos.

3.3  -  Entende-se por documento credencial:

3.3.1  - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores; quando a pessoa credenciada for
sócia,  proprietária,  dirigente  ou  assemelhada  da  empresa  licitante,  no  qual  estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;

3.3.2  -  Procuração ou  documento  equivalente  emitida  pela  licitante,  com  firma
reconhecida, com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu
nome,  em  qualquer  fase  deste  Pregão,  juntamente  com  o  Estatuto/Contrato  Social,
identificando/qualificando a pessoa que assina o documento.

3.3.3  -  As Sociedades Anônimas deverão apresentar cópia da Ata da Assembleia Geral
ou da Reunião do Conselho de Administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais
administradores, que deverá evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente
ou a publicação prevista na Lei nº 6.404/76 e suas alterações.

3.3.4 – Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados
em  original,  ou  por  qualquer  processo  de  cópia  autenticada  por  cartório
competente,  ou  conferido  por  servidor  da  Administração  Pública  designado,  os
quais farão parte do processo licitatório.

3.3.5  -   É  vedado  a  um  mesmo  procurador  ou  representante  legal  ou  credenciado
representar mais de uma licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório
das licitantes envolvidas.

IV  -  DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 1:
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4.1 - A proposta de Preços deverá ser apresentada na forma do Anexo II ou em modelo
próprio, desde que contenha todas as informações ali  previstas, devendo vir em papel
timbrado da licitante,  datilografada, impressa ou preenchida de clara e concisa, em língua
portuguesa,  salvo  quanto  às  expressões  técnicas  de  uso  corrente,  sem  rasuras,
emendas,  borrões ou  entrelinhas,  sem cotações  alternativas,  datada e  assinada pelo
representante legal da licitante e rubricadas em todas as folhas, devendo conter:

4.2 - Identificação social (papel timbrado da licitante),  número do CNPJ, carimbado  em
todas as suas folhas, assinatura do representante da proponente e rubrica em todas as
folhas, referências a esta licitação, número de telefone, endereço, número de fax, E-mail,
banco,  nº  da  conta  corrente,  agência,  dados  bancários   em  nome  da  empresa
proponente.

4.2.1 – Descrição detalhada dos serviços cotados conforme descrito  no  ANEXO II  do
edital;

4.2.1.1 – não é obrigatório a cotação de todos os itens do ANEXO II, ficando a critério do
licitante, cotar o item que interessar.
 
4.2.2 – indicação do valor unitário e total para cada item cotado.

4.2.3  –  indicação  do  preço  unitário,  por  item,  em  moeda  nacional,  em  algarismo  e,
preferencialmente, por extenso.
 
4.2.4 – valor global de cada item cotado.

4.2.5 – valor global da proposta.

4.2.6  - preço unitário e total do objeto descrito neste Edital, expressos em reais, contendo
inclusos todos os impostos, taxas, seguros, transportes, e demais custos necessários a
completa disponibilização do objeto;

4.2.7 inclusão no(s) preço(s) proposto(s) todos os custos, diretos e indiretos, relativos ao
cumprimento  integral  do  objeto  do  Pregão,  envolvendo,  entre  outras  despesas,
obrigações trabalhistas, fiscais de qualquer natureza, combustível,  manutenção, taxas,
seguros, transportes e demais custos necessários a completa disponibilização do objeto;.

 Rua Quaresma Júnior – nº119 – Centro -Angra dos Reis - RJ - CEP 23900-290 -  Tel/Fax: (24) 3365-7200 - ramal 212      

 Site - www.angra.rj.gov.br -– E-mail –cultuar.dcl@angra.rj.gov.br
7

mailto:slc.dl@angra.rj.gov.br


Proc. Nº 
2015013200

Folha nº  
___________

                                                                                                        
ESTADO DO RIO DE JANEIRO                             
Prefeitura de Angra dos ReisFundação 
Cultural  de Angra dos Reis
Departamento de Compras e Licitações                            

 PREGÃO N.º 013/2015/FC.DCL

4.2.8  -  prazo de validade da proposta, que deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data de abertura dos envelopes

4.3 - Na hipótese de discrepância entre o valor total e unitário, bem como, por extenso e
algarismo, prevalecerá o valor por extenso.

4.4   - A  proposta  apresentada  com  mais  de  duas  casas  decimais  terá  o  valor
desconsiderado no que exceder esse limite.

4.5  -  Os valores deverão ser apresentados de forma precisa, limitada ao objeto do Edital
e sem conter alternativas de preço ou condição que induza o julgamento a ter mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.

4.6 – Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade da proposta e caso persista o interesse da Fundação Cultural do Município de
Angra dos Reis, esta poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual
prazo.

V  -  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1 - Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do  MENOR
PREÇO UNITÁRIO, observado o prazo de fornecimento, as especificações e parâmetros
de qualidade definidos neste Edital.

5.2  -  Serão qualificados pelo Pregoeiro, para ingresso na fase de lances, o autor da
proposta de menor preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado proposta
em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) a de menor preço.

5.3 -  Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem anterior, o
Pregoeiro  proclamará  a  qualificação  preliminar  das  licitantes  com  as  três  melhores
propostas, além da licitante que tiver apresentado o menor preço na proposta escrita.

5.4  -  Não caberá desistência de proposta após a abertura do envelope, nem retratação
ou desistência de lances após o registro pelo Pregoeiro. 

5.5 -  Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado
sorteio  para  a  determinação  da  ordem  de  oferta  dos  lances  ou,  conforme  o  caso,
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adotados  os  procedimentos  destinados  às  microempresas  ou  empresas  de  pequeno
porte.

5.6 -  O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem
como  o  valor  ou  percentual  mínimo  para  o  aumento  dos  lances,  mediante  prévia
comunicação às licitantes e expressa menção na ata da sessão.

5.7 -  O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante vencedora para que seja
obtido melhor  PREÇO UNITÁRIO aceitável, devendo a negociação se dar em público e
formalizada em ata.

5.8  -   A desistência  em  apresentar  lance  verbal,  quando  convocado  pelo  Pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

5.9  -  Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor,
caberá ao Pregoeiro decidir, motivadamente, a respeito de sua aceitabilidade. 

5.10 -   Sendo aceitável  a  proposta final  classificada em primeiro lugar  será aberto  o
envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para
confirmação das suas condições de habilitação.

5.11 - Caso a licitante vencedora desatenda às exigências de habilitação, o Pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando, conforme o
caso, a aceitabilidade da proposta ou o atendimento das exigências de habilitação, até
que uma licitante cumpra as condições fixadas neste Edital, sendo o objeto do certame  a
ela adjudicado quando constatado o desinteresse das demais licitantes na interposição de
recurso.

5.12   -   Da  sessão  lavrar-se-á  Ata  circunstanciada,  em  que  serão  registradas  as
ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e demais membros da
Equipe de Apoio, bem como pelas licitantes presentes. A recusa da licitante em assinar a
ata,  bem  como  a  existência  de  participante  ausente  naquele  momento,  será
circunstanciada em ata.

5.13  -  Após o encerramento da sessão, com a lavratura e assinatura da respectiva ata, o
Pregoeiro  procederá  a  devolução  dos  envelopes  de  Habilitação  dos  licitantes  não
contemplados.
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   5.14 - Nas fases de julgamento das propostas e de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros  ou falhas que não alterem a substância das propostas,  dos documentos e sua
validade jurídica,  mediante  despacho fundamentado,  registrado em ata,  e  acessível  a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

5.15  -  MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.15.1  -   A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos
termos do  Art.  44 da Lei Complementar nº  123/2006,  com preços iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores à proposta de melhor preço, será convocada para apresentar
novo lance no prazo  máximo de  5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,
sob  pena  preclusão,  de  acordo  com  o  estabelecido  no  §  3º  do  Art.  45  da  Lei
Complementar nº 123/2006. 

5.15.2  -   Não ocorrendo a apresentação de lance da microempresa ou empresa de
pequeno porte, serão convocadas, na ordem classificatória, as remanescentes que , por
ventura, se enquadrem na hipótese acima, para o exercício do mesmo direito.

VI  -  DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 2:  

6.1  -  Sob pena de INABILITAÇÃO e consequente eliminação automática desta licitação,
a Licitante deverá incluir  os documentos previstos neste Edital  para a Habilitação,  no
Envelope  nº  02,  devidamente  fechado.  Os  documentos deverão  estar  em  plena
validade e poderão ser  apresentados em original  ou por  qualquer processo de cópia
autenticada (Cartório competente ou Servidor da Administração Pública designado),
ou ainda por publicação em Órgão da Imprensa Oficial, os quais farão parte do processo
licitatório. 

6.1.1  -  Os que forem de emissão da própria proponente deverão ser datilografados ou
impressos em papel timbrado da licitante, registrar o número deste Pregão e estarem
datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido.  A
exibição do documento original ao Pregoeiro dispensa a autenticação em Cartório.

6.2  -  O Envelope de Habilitação deverá conter os seguintes documentos:

6.2.1  -  DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

6.2.1.1  - Identidade e CPF do sócio que detém a representação legal da empresa;
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6.2.1.2 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

6.2.1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em  se  tratando  de  sociedades  comerciais,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

6.2.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de prova
de diretoria em exercício.

6.2.2  -  REGULARIDADE FISCAL:

6.2.2.1  -  Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda – CNPJ/MF;

6.2.2.2  - Prova de inscrição no  Cadastro de Contribuintes estadual ou  municipal,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto deste Edital;

6.2.2.3  - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, feita através da Certidão
de Quitação de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Fazenda
Federal  e  da  Certidão  de  Quitação  da  Dívida  Ativa  da  União  (Decreto  Lei  nº  147  –
03/fev/67), expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

6.2.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual feita através de  certidão
negativa de débito, relativo a sede do licitante, e para empresas localizadas no Estado do
Rio  de Janeiro  faz-se  necessária  a  apresentação  em conjunto,  Certidão emitida  pela
Procuradoria  Geral  do  Estado  comprovando  a  inexistência  de  débitos  inscritos  ou
Certidão Positiva com efeito de negativa em Dívida Ativa (PG-5);

6.2.2.5  -  Prova  de  regularidade  para  com a  Fazenda  Municipal,   feita  através  de
Certidão Negativa de Débito relativo a sede do licitante;

6.2.2.6 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social,  feita através da Certidão
Negativa de Débito - CND, fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS;
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6.2.2.7 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, feita através do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa
Econômica Federal;

6.2.2.8 – Referente ao subitem 6.2.2.2 e 6.2.2.6 acima, poderá ser apresentada: Prova de
regularidade para  com a  Fazenda Federal,  feita  através da Certidão de regularidade
fiscal expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e
à Dívida Ativa da União – DAU ( inclusive a Previdenciária - INSS ),

6.2.3 - REGULARIDADE TRABALHISTA

6.2.3.1 - Prova de regularidade relativa à Débitos Trabalhistas, feita através da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), fornecida pela Justiça do Trabalho.
 
6.2.4  -  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

6.2.4.1  -  Balanço Patrimonial  e  demonstrações contábeis  do último exercício,  já
exigíveis,  que  comprovem  a  boa  situação  financeira  da  empresa,  vedada  a  sua
substituição  por  balancetes  ou  balanços  provisórios,  podendo  ser  atualizados
monetariamente, quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da
proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA ou outro indicador que o venha substituir.
 
6.2.4.1.1  -  As  empresas  com  menos  de  um  exercício  financeiro  devem  cumprir  a
exigência  deste  item  mediante  apresentação  de  Balanço  de  Abertura  ou  do  último
Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

6.2.4.2 - Certidão negativa de falência ou concordata ou execução patrimonial, expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

6.2.4.3 - Os licitantes sediados  em outros Municípios  e em outros Estados deverão 
apresentar, juntamente com as certidões negativas de falência ou recuperação judicial, 
declaração oficial da Comarca de sua sede, indicando quais os cartórios ou ofícios de 
registro que controlam a distribuição de falências e recuperações judiciais.

6.2.5  -  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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6.2.5.1 –  Registro da Empresa e do Responsável Técnico no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, com jurisdição sobre o domicílio da sede
do licitante com validade no corrente ano  e com a indicação do objeto social compatível
com o objeto desta licitação;

6.2.5.2 – Comprovação de que a licitante possui, em seu quadro permanente na data
prevista para a entrega da proposta, profissional(is) de nível superior -  Engenheiro(s)
Civil(is) - devidamente reconhecido(s)  pela entidade competente,  detentor de atestado
de  responsabilidade  técnica  (devidamente  registrado  na  entidade  profissional
competente),  para  execução  de  serviço  de  características  semelhantes  ao  objeto  da
licitação;

6.2.5.2.1 -  A prova da licitante possuir no quadro permanente  profissional(is) de nível
superior acima exigida, será feita, em se tratando de sócio ou proprietário da empresa,
por intermédio da apresentação do registro comercial, no caso de empresa individual; ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado; em se tratando
de sociedades comerciais,  e,  no  caso de sociedades por  ações,  acompanhados dos
documentos de eleição de seus administradores; e no caso de empregado, mediante
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Contrato de Prestação
de Serviços devidamente registrado em cartório;

6.2.5.3  –  Comprovação  de  capacidade  técnico-operacional  da  empresa  (CAT),  que
deverá se feito  através de atestado firmado por órgão público ou privado, devidamente
registrado  no  CREA, comprovando  haver  a  empresa  licitante  executado  serviços  de
características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou
superior a da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância, para participação das
empresas participantes, são os seguintes serviços (conforme o disposto no art. 30, inc. II
e §§ 2º e 3º da Lei Federal nº. 8.666/93), que poderão constar de atestados diversos,
desde que cada item esteja integralmente comprovado em um deles.

6.2.5.3.1   -   O  atestado  deverá  ser  emitido  em  papel  timbrado  da  pessoa  jurídica
declarante, com nome e cargo do signatário.

6.2.5.3.2  -  Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome,
nem os que se refiram a períodos de testes, demonstrações.
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6.2.5.3.3  -  As  empresas de outros Estados, deverão apresentar o registro de seu Estado
com visto do CREA/RJ.

6.3 – DECLARAÇÕES

6.3.1  -  DECLARAÇÃO de que não possui em seu quadro funcional menores de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em
qualquer situação, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, na forma do
ANEXO III.
 
6.3.2  -  DECLARAÇÃO onde o licitante afirme não ter sido suspenso nem declarado
inidôneo  para  licitar,  em  qualquer  esfera  da  Administração  Pública,  bem  como,  que
desconhece  qualquer  fato  impeditivo  de  sua  participação  nesta  Licitação,  conforme
ANEXO IV.

6.3.3 - DECLARAÇÃO  de  pleno  atendimento  aos  requisitos  de  habilitação,  este
documento deverá ser preenchido e anexado ao envelope 01, proposta comercial, pelo
lado externo e entregue ao pregoeiro no início da Sessão Pública, conforme ANEXO VI
deste edital.

6.4  -  MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE:

6.4.1  -  A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar os documentos
de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição, caso seja adjudicatária
deste certame, nos termos do  artigo 42 da Lei  Complementar nº 123/2006  alterada
posteriormente  pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014.

6.4.2  -  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste
Edital, será assegurado a microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste
certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do momento em que for declarada
vencedora,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  Administração,  para  a
regularização da documentação,  pagamento ou parcelamento do débito  e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa,  conforme previsto no
Art.  43,  §  1º,  da  Lei  Complementar  nº  123/2006  alterada  posteriormente   pela  Lei
Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014.
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6.4.2.1  -   A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.3.2
acima,   implicará  na decadência  do direito  à  contratação,  sem prejuízo  das  sanções
previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.

VII  -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 

7.1  -   Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas,  a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas.

VIII  -  DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1  -  O presente certame licitatório, destinado ao Registro de Preços, não obriga a
CULTUAR  a  firmar  contratações  nas  quantidades  estimadas,  podendo  ocorrer
licitação  específica  para  aquisição  do  item  registrado,  ficando  assegurado  ao
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

8.2  -  Ao licitante vencedor fica assegurada a preferência em igualdade de condições com
os  demais  licitantes  concorrentes  em  futuros  certames,  ou  mediante  utilização  de
quaisquer outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

8.3  -  A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, cabendo à  CULTUAR convocar o fornecedor
registrado para negociar o novo valor.

8.4  -  Concluído o certame e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento e determinará a convocação do beneficiário para
a assinatura da Ata de Registro de Preços.  

8.5  -  A ata de Registro de Preços será formalizada, sendo registrado o menor preço por
item.
 
8.6  -  A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo, dela será excluída,
sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
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8.7  -  O prazo de validade do presente Registro de Preços será de  12 (doze) meses
contados a partir da data da publicação da respectiva Ata.

8.8  -  O licitante incluído na ata de Registro de Preços estará obrigado a retirar as Ordens
de Serviço  que poderão advir,  nas  condições estabelecidas no ato  convocatório,  nos
respectivos anexos e na própria Ata.

IX  -  DOS PROCEDIMENTOS DOS SERVIÇOS, DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E
LOCAL DA MONTAGEM E DESMONTAGEM :

9.1  -  O presente certame licitatório é destinado ao Registro de Preços dos itens listados
no ANEXO I deste Edital e não obriga a CULTUAR a firmar contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitação específica para aquisição do item registrado, ficando
assegurado ao detentor do registro a preferência de serviço, em igualdade de condições.

9.2  -  Ao licitante vencedor fica assegurada a preferência em igualdade de condições com
os  demais  licitantes  concorrentes  em  futuros  certames,  ou  mediante  utilização  de
quaisquer outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

9.3  -  A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, cabendo à  CULTUAR convocar o fornecedor
registrado para negociar o novo valor.

9.4  -  Concluído o certame e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento e determinará a convocação do beneficiário para
a assinatura da Ata de Registro de Preços.  

9.5  -  A Ata de Registro de Preços será formalizada, sendo registrado o menor preço
por item de cada lote.
 
9.6  -  A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo, dela será excluída,
sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
 
9.7  -  O prazo de validade do presente Registro de Preços será de  12 (doze) meses
contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

 Rua Quaresma Júnior – nº119 – Centro -Angra dos Reis - RJ - CEP 23900-290 -  Tel/Fax: (24) 3365-7200 - ramal 212      

 Site - www.angra.rj.gov.br -– E-mail –cultuar.dcl@angra.rj.gov.br
16

mailto:slc.dl@angra.rj.gov.br


Proc. Nº 
2015013200

Folha nº  
___________

                                                                                                        
ESTADO DO RIO DE JANEIRO                             
Prefeitura de Angra dos ReisFundação 
Cultural  de Angra dos Reis
Departamento de Compras e Licitações                            

 PREGÃO N.º 013/2015/FC.DCL

9.8  -  O licitante incluído na ata de Registro de Preços estará obrigado a retirar as Ordens
de Serviço  que poderão advir,  nas  condições estabelecidas no ato  convocatório,  nos
respectivos anexos e na própria Ata.

9.9 - A prestação do serviço objeto da presente licitação, atenderá as seguintes exigências:

9.10 –  A ordem de serviço será emitida pela CULTUAR com  05 (cinco) dias corridos
antecedentes a data de  cada evento.

9.11  -  A vencedora  obriga-se  a  montar  e  desmontar  a(s)  estruturas(s),  objeto  deste
Pregão,  à época de cada festividade, e os mesmos deverão estar instalados e prontos
para o uso,  no local  e  data do evento que será informado na  Ordem de Serviços,
podendo ser continente e/ou ilha, centro e/ou bairros, alta e/ou baixa temporada,
incluindo festas culturais tradicionais do município como por exemplo Aniversário
de Angra dos Reis, Festa do Divino, Arraiá da Cidade e demais; e festas tradicionais
no geral tais como Réveillon, Carnaval, Dia da Independência e etc.

9.11.1 - O serviço, objeto deste edital, poderá ser contratado para ser executado em uma
mesma data,  durante um mesmo período, sendo  em locais distintos.

9.12  -  A  Contratada  fica  subordinada  ao  cumprimento  integral  dos  Anexos  que
acompanham o presente edital;

9.13  -  Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos/encargos para a
prestação do serviço, entre outros, carregadores, alimentação, transporte, hospedagem e
outros, não cabendo a contratada reclamações ou alegações de que algum componente
foi omitido ou algum empecilho não considerado. 

9.14 - A empresa vencedora deverá dispor de profissional(is) qualificado(s) devidamente
equipados com EPI´S para manutenção das estruturas montadas , caso precise fazer
algum reparo;

9.15 - A contratante não se responsabilizará por equipamentos danificados durante o uso;

9.16  -  O  aceite  dos  serviços  pelo  setor  competente  da  CULTUAR,  não  exclui  a
responsabilidade do fornecedor por vícios de qualidade ou técnicos ou por desacordo com
as especificações estabelecidas neste Edital e verificadas posteriormente.
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9.17 -  A empresa vencedora que não cumprir os prazos ou as especificações previstos
neste Edital facultará a Administração a exigir perdas e danos nos termos dos artigos 402
a 405 do Código Civil Brasileiro.
 
9.18 -  Além das sanções referidas no  subitem 9.17, anterior, o licitante inadimplente
estará sujeito às penalidades previstas na legislação que rege este certame, bem como
as sanções previstas na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor e legislação
complementar,  sem prejuízo na aplicação das sanções administrativas previstas neste
Edital.
 
X  -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FORMA DE PAGAMENTO 

10.1. -  Conforme Art. 1º, do Decreto Municipal nº 7.725 de 04 de janeiro de 2011 "As
empresas prestadoras de serviços que não tenham sede neste Município, ficam
obrigadas  a cadastrarem-se junto ao Cadastro     Mobiliário     de     Contribuinte     -     CMC, da
Secretaria Municipal de Fazenda, independentemente do tempo de duração do serviço,
conforme Art. 5º, do Decreto Municipal nº 8.162 de 15 de dezembro de 2011 " A partir de
01 de março de 2012, ficam obrigadas a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica -
NFSe:
I - todos os prestadores de serviços cadastrados no Cadastro     Mobiliário     de   Contribuintes,
da Secretaria Municipal de Fazenda, independentemente do valor de receita operacional
bruta no ano de 2011"
SITE:https://www.spe.angra.rj.gov.br/nfse/senhaweb/login.aspx   
Telefone da Fiscalização de Tributos – Secretaria Municipal de Fazenda do Município de
Angra dos Reis: (24) 3365-4259.

10.1.1 - As despesas da presente licitação correrão à conta dos recursos consignados em
dotação orçamentária própria, previstas no orçamento público municipal, decorrentes da
natureza de despesa 339039.

10.1.2  -  Ressaltando-se que,  à  época da efetivação das aquisições/contratações que
poderão  advir  deste  processo  licitatório,  os  recursos  orçamentários  correspondentes
correrão à custo de cada entidade gestora que solicitarem  adesão à Ata de Registro de
Preços.

10.1   -   Os  pagamentos  serão  efetuados  no  prazo  de  30  (trinta)  dias contados  da
entrada, mediante protocolo, na Fundação Cultural de Angra dos Reis, do documento de
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cobrança dos fornecimentos efetuados.

10.2  -  Por ocasião da apresentação da nota fiscal, a licitante vencedora deverá anexar
cópias do CND obtido junto ao INSS, bem como do CRF, obtido perante o FGTS (CEF), e
CNDT, obtido perante a Justiça do, dentro dos seus respectivos prazos de validade. A não
apresentação dos documentos citados implicará na retenção do pagamento.
  
10.3 -  O pagamento será efetuado exclusivamente através de crédito em conta corrente,
em nome do licitante vencedor, em banco de sua escolha, mediante apresentação de
Nota Fiscal atestada e visada pelo órgão competente da CULTUAR.

10.4  -  Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer documento, por culpa da
fornecedora, o prazo de  30 (trinta) dias recomeçará a ser contado a partir da data da
respectiva reapresentação;

10.5   -   As  notas  fiscais/faturas  que  apresentarem  incorreções  serão  devolvidas  à
Contratada  e  seu  vencimento  ocorrerá  em  30  (trinta)  dias após  a  data  de  sua
apresentação válida;

10.6 -  Caso o pagamento seja efetuado após a data do vencimento, conforme definido no
subitem 10.5  acima, o valor da fatura em atraso será acrescido de:

a) A título de penalização, o valor equivalente a 1% (um por cento) ao mês, “pro rata
tempore”, sobre o valor da fatura;

b)  A título de compensação financeira, o valor equivalente a variação da Taxa Referencial
– TR, “pro rata tempore”, sobre o valor da fatura.

10.7  -  Caso a Administração, eventualmente, antecipe o pagamento de alguma fatura,
haverá desconto sobre o valor da mesma de acordo com mesmo critério previsto  na
alínea “b” do subitem 10.6 acima.

XI -  DA CONTRATAÇÃO

11.1  -  A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a emissão de
Ordem de Serviços e Nota de Empenho,  após a assinatura da competente  Ata  de
Registro de Preços. 
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11.2  -  Após a realização dos serviços solicitados, a licitante vencedora emitirá a Nota
Fiscal/Fatura, o qual deverá ser atestado pelo responsável pela contratação.

XI I – DA ATA E ADESÃO AO  REGISTRO DE PREÇOS

12.1  – O Registro  de  Preços será  formalizado por  intermédio  de Ata  de Registro  de
Preços, na forma do ANEXO VIII e nas condições previstas neste edital.

12.2  -  ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS

      12.2.1- Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços durante a sua vigência, qualquer
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante
prévia  consulta  à  CULTUAR,  desde  que  devidamente  comprovada  a  vantagem  e,
respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n º 8.666/93 e
no Decreto Municipal nº 9.829, de 11 de setembro de 2015.

      12.2.2- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízo
dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.

XIII – DO CONTROLE E DA ALTERAÇÃO DE PREÇO

13.1 -  Durante a sua vigência,  os preços registrados serão fixos e irreajustáveis pelo
período de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da proposta, exceto nas
hipóteses,  devidamente  comprovadas,  de  quebra  do  equilíbrio  econômico-financeiro,
situação prevista na alínea “d”, do Inciso II, do Art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução
dos preços praticados no mercado.

13.2  -  Comprovada  a  redução  dos  preços  praticados  no  mercado,  a  Administração
convocará a empresa vencedora para, após negociação, redefinir os preços e alterar a
Ata de Registro de Preços.

13.3 - O reajuste será calculado de acordo com a variação do Índice Geral de Preços de
Mercado  (IGPM)  publicado  pela  Fundação  Getúlio  Vargas  obedecendo  a  seguinte
fórmula:

P= Pó x (I x lo), onde
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P= Preços Ajustados
Pó = Preços da Proposta
I = Índice do mês anterior do reajuste
lo = Índice do mês anterior da proposta 

13.4 – O reajuste apurado pela fórmula acima, será aplicado para os serviços
realizados a partir do dia 1º do 13º mês.

XIV - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1-  Uma vez homologado o resultado da Licitação pela Autoridade Competente, será
formalizada  a  Ata  de  Registro  de  Preços,  documento  vinculativo  obrigacional,  com
características de compromisso para a futura contratação, com validade de  12 (doze)
meses, a  partir  da  sua  assinatura,  conforme  Art.  12  do  Decreto  Municipal  nº
9.829/2015, que regulamenta o inciso III do parágrafo 3º do Art. 15 da Lei 8.666/93.

14.2  -  O  Pregoeiro  convocará,  formalmente,  os  fornecedores  vencedores  com
antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, para assinar a Ata de Registro de Preços,
informando o local e a data para tanto.

14.2.1- Sempre que o proponente vencedor não atender a convocação nos termos do
subitem 13.2 acima, será facultado à Administração convocar remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições ou revogar os item
específico ou a Licitação.

14.3  -  A Ata  firmada  com o  Licitante  vencedor  observará  a  minuta  do ANEXO  VIII,
podendo ser alterada nos termos do Art. 57, 58 e 65 da Lei nº 8666/93.

XV -  DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1  -  O  fornecedor  registrado  poderá  ter  seu  registro  de  preços  cancelado,   por
intermédio de Processo Administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

15.2 - O cancelamento do seu registro poderá ser: por iniciativa da Administração, quando
o fornecedor registrado: 
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15.2.1 -  Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar inferior àquele
praticado no mercado.

15.2.2  -  Perder  qualquer  condição  de  habilitação  ou  qualificação  técnica  exigida  no
Processo Licitatório.

15.2.3 -  Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.

15.2.4 -  Descumprir às obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços.

15.2.5 -  Não assinar o contrato ou deixar de retirar a Ordem de Serviço ou a respectiva
Nota de Empenho ou o instrumento equivalente, no prazo estabelecido neste Edital, sem
justificativa aceitável.

15.3  -  Em  qualquer  das  hipóteses  acima,  concluído  o  processo,  será  formalizado  o
respectivo apostilhamento na Ata de Registro de Preços, bem como, será informado aos
proponentes a nova Ordem de Registro.

XVI -  DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1 -  A  Ata de Registro de Preços poderá ser revogada pela Administração:

16.1.1 -  Automaticamente;

16.1.2 -  Por decurso de prazo de vigência;

16.1.3 -  Quando não restarem fornecedores registrados;

16.1.4 -  Pela Administração, quando caracterizado o interesse público.

XVII  -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1   -   As  seguintes sanções poderão ser  aplicadas aos licitantes,  sem prejuízo  da
reparação dos danos causados à  CULTUAR e das demais cominações definidas neste
instrumento, garantida a defesa prévia:
 
17.1.1  -  Advertência;
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17.1.2 - Multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor total da Ordem de Fornecimento,
por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º (trigésimo) dia, quando então serão
aplicados mais 10% (dez por cento) sobre o percentual já aplicado diariamente, todos
incidentes sobre o valor total do material em atraso.
 
17.1.3  -  Multa de 5% (cinco por cento) do valor da Ordem de Fornecimento, em qualquer
hipótese de inexecução parcial de contrato ou de qualquer outra irregularidade;

17.1.4  -  Multa de 20% (vinte por cento) do valor total registrado, em caso de rescisão da
Ata de Registro de Preços  por inadimplência do contratado.  

17.1.4.1  -  As multas previstas neste subitem não têm caráter compensatório e o seu
pagamento  não  eximirá  a  contratada  da  responsabilidade  por  perdas  e  danos
decorrentes da infração cometida;

17.1.5   -   Suspensão  do  direito  de  participar  em  licitação  e  de  contratar  com  o  a
CULTUAR, por um  prazo de até 02 (dois) anos;

17.1.6  -  Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do
Município de Angra dos Reis, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no
artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e  artigo 14 do Decreto
Municipal nº 4.748 de 26 de setembro de 2005.

XVIII  -  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

18.1 - Uma vez declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de  03 (três)
dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr a partir da data da sessão, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

18.2  -  O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

18.3  -  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
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18.4  -  A ausência do licitante, ou ainda, o representante credenciado que se retirar antes
do término da sessão, estará renunciando ao direito de recorrer das decisões tomadas até
o seu término.
 
XIX  -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1  -  É facultado ao Pregoeiro e/ou a autoridade competente:
19.1.1  - Promover  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrução  do
processo, em qualquer fase do Pregão, sendo vedada à inclusão posterior de documento
que deveria constar originariamente da proposta;

19.1.2  - Solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvidas e/ou julgar
necessário para a eficiente elucidação de eventuais questionamentos;

19.1.3 - Dirimir no ato, quaisquer controvérsias fúteis e improcedentes, que bem indiquem
a intenção dos seus autores de impedir, fraudar ou perturbar os atos licitatórios;

19.1.4  - Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins
de habilitação e classificação do proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o
entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios da licitação;

19.1.5  -  Convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao
entendimento de suas propostas.

19.1.6  -  Desclassificar as propostas que não atenderem as exigências contidas neste
Edital;

19.2  -  A apresentação da proposta de licitação fará prova de que a proponente:

19.2.1  -  Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus anexos, que os
comparou entre si e obteve da  CULTUAR todas as informações necessárias, antes de
apresentá-la;
19.2.2  -  Conhece  todas  as  especificações  e  condições  de  execução/fornecimento  do
objeto do Edital;

19.2.3  -  Considerou que os elementos desta licitação permitiram a elaboração de uma
proposta totalmente satisfatória;
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19.2.4  -  Está  ciente  das  possíveis  punições  previstas  na  legislação  em  vigor,
principalmente  nos  aspectos  ligados  a  falta  e/ou  erro  da  documentação  a  ser
apresentada;

19.3  -  A  CULTUAR se  reserva  o  direito  de  revogar  parcialmente  ou  integralmente  a
presente licitação, visando o interesse maior da Administração. 

19.4 - Os  ANEXOS constantes deste Edital,  bem como a Ata de Registro de Preços,
fazem parte desse certame e complementam-se entre si.
 
19.5  -  Todos os documentos solicitados no presente Edital poderão ser apresentados em
original,  ou  por  qualquer  processo  de  cópia  autenticada  em  cartório  competente  ou
publicação em órgão da imprensa oficial.

19.6 - Será admitida a validação das cópias simples, com a autenticação dos documentos
pelo  próprio  Pregoeiro,  desde  que  seja  apresentada  imediatamente  na  abertura  dos
envelopes de habilitação os respectivos originais.

19.7 - As certidões e os certificados exigidos como condição de habilitação poderão ser
representados por documento extraído da  internet, ficando, em tal caso, sua aceitação
condicionada  à  verificação,  oportunamente,  de  sua  veracidade  pelo  pregoeiro,  no
respectivo site do órgão emissor.

19.8 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverão estar em
nome da licitante, com o número do CNPJ (MF), ressalvados os documentos que, pela
própria natureza, não identifiquem o CNPJ em seu texto.

19.9 -  Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e
as  propostas  serão  rubricadas  pelo  Pregoeiro,  a  Equipe  de  Apoio  e  pelos  licitantes
presentes. 

19.10  -  Os atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados
no Jornal contratado pela CULTUAR ou no Boletim Oficial do Município. 

19.11  -  Os  envelopes  contendo  os  documentos  de  habilitação  dos  licitantes
remanescentes,  que  não  forem  devolvidos  durante  a  sessão  do  Pregão,  ficarão  à
disposição dos mesmos para retirada, na Fundação Cultural de Angra dos Reis, sito a
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Rua Quaresma Júnior nº 119, Centro, Angra dos Reis/RJ, pelo prazo de 90 (noventa)
dias.

19.12  - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições
deste Edital. 

19.13  -  As  petições  de  impugnação  e  de  recurso  serão  protocolizadas  no  Setor  de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, situada na Praça Nilo Peçanha
nº 186, Centro, Angra dos Reis/RJ, nos horários de  10:00hs às 16:00hs de 2ª. à 6ª.
feira,  exceto  sábados,  domingos  e  feriados e  dirigida  a  autoridade  subscritora  do
Edital, através do Pregoeiro, que decidirá, no caso de impugnação, no prazo de até  24
(vinte e quatro)  anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

19.14  -  Acolhida à petição contra este Edital, será designada nova data para a realização
do certame. 

19.15 -  Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

XX  -  INTEGRAM O PRESENTE EDITAL:

20.1 -ANEXO I  TERMO DE REFERÊNCIA

20.2 -ANEXO II  PROPOSTA DE PREÇOS

20.3 -ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DO MENOR

20.4 -ANEXOIV MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
IMPEDITIVOS

20.5 -ANEXO V  MODELO DE CREDENCIAMENTO;

20.6 -ANEXO VI  MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO

20.7-  ANEXO VII DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
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20.8 -ANEXO VIII MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

XXI  -  DO FORO

21.1  -  Para dirimir quaisquer questões decorrentes da presente licitação, não resolvidas
na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Angra dos Reis.

Angra dos Reis, 08 de dezembro de 2015.

______________________________________
DÉLCIO JOSÉ BERNARDO

                                                                       Presidente
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ANEXO I
 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO/SRVIÇO:

1.1 -  Registro de Preços objetivando a contratação de empresa especializada  em
serviços de locação de estande em octanorme, com  montagem e desmontagem,
para atender aos eventos realizados ou apoiados pela CULTUAR.

1.1.1 –   Estande camarim  medindo 8,00m x 4,00m, LOCAÇÃO POR PERÍODO DE 01
DIA  - 05 UNIDADES    

Estande camarim  medindo 8,00m x 4,00m, com divisória central montada em estrutura
de alumínio anodizado (  octanorme ) placas em “Ts”,  com cobertura, piso elevado de
10cm, com revestimento em forração, novo,  na cor cinza, com seis pontos de iluminação
e  quatro  pontos  de  tomadas  de  energia  trifásica,  com  duas  portas  de  acesso  com
fechadura e tranca, ar condicionado, 04 poltronas, arara, espelho e 01 frigobar.

1.1.2 - Estande camarim  medindo 8,00m x 4,00m, LOCAÇÃO POR PERÍODO DE 03
DIAS - 05 UNIDADES      

Estande camarim  medindo 8,00m x 4,00m, com divisória central montada em estrutura
de alumínio anodizado (  octanorme ) placas em “Ts”,  com cobertura, piso elevado de
10cm, com revestimento em forração, novo,  na cor cinza, com seis pontos de iluminação
e  quatro  pontos  de  tomadas  de  energia  trifásica,  com  duas  portas  de  acesso  com
fechadura e tranca, ar condicionado, 04 poltronas, arara, espelho e 01 frigobar.
 

1.1.3 -  Estande camarim  medindo 8,00m x 4,00m, LOCAÇÃO POR PERÍODO DE 05
DIAS  - 05  UNIDADES      
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Estande camarim  medindo 8,00m x 4,00m, com divisória central montada em estrutura
de alumínio anodizado (  octanorme ) placas em “Ts”,  com cobertura, piso elevado de
10cm, com revestimento em forração, novo,  na cor cinza, com seis pontos de iluminação
e  quatro  pontos  de  tomadas  de  energia  trifásica,  com  duas  portas  de  acesso  com
fechadura e tranca, ar condicionado, 04 poltronas, arara, espelho e 01 frigobar.

1.1.4 - Estande Camarim medindo 4,00m x 4,00m, LOCAÇÃO POR PERÍODO DE 01
DIA – 05 UNIDADES       

Estande Camarim  medindo  4,00m  x  4,00m,  montada  em  estrutura  de  alumínio
anodizado  ( octanorme ), placas em “Ts”, com cobertura, piso elevado de 10cm, com
revestimento em forração novo,  na cor cinza, com seis pontos de iluminação e quatro
pontos de tomadas de energia trifásica, com  uma porta de acesso com fechadura e
tranca, ar condicionado, 04 poltronas, arara, espelho e 01 frigobar.  
 

1.1.5-  Estande Camarim medindo 4,00m x 4,00m,  LOCAÇÃO POR PERÍODO DE 03
DIAS – 05 UNIDADES 

Estande Camarim  medindo  4,00m  x  4,00m,  montada  em  estrutura  de  alumínio
anodizado  ( octanorme ), placas em “Ts”, com cobertura, piso elevado de 10cm, com
revestimento em forração novo,  na cor cinza, com seis pontos de iluminação e quatro
pontos de tomadas de energia trifásica, com  uma porta de acesso com fechadura e
tranca, ar condicionado, 04 poltronas, arara, espelho e 01 frigobar. 

1.1.6 -  Estande Camarim medindo 4,00m x 4,00m,LOCAÇÃO POR PERÍODO DE 05
DIAS – 05 UNIDADES 

Estande Camarim  medindo  4,00m  x  4,00m,  montada  em  estrutura  de  alumínio
anodizado ( octanorme ),  placas em “Ts”,  com cobertura, piso elevado de 10cm, com
revestimento em forração novo,  na cor cinza, com seis pontos de iluminação e quatro
pontos de tomadas de energia trifásica, com  uma porta de acesso com fechadura e
tranca, ar condicionado, 04 poltronas, arara, espelho e 01 frigobar.
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1.1.7 - Estande Bar medindo 4,00m x 4,00m, LOCAÇÃO POR PERÍODO DE 01 DIA  -
05 UNIDADES

Estande Bar medindo 4,00m x 4,00m,  montada em estrutura de alumínio anodizado
( octanorme ), placas em “Ts”, com cobertura, piso elevado de 10cm, com revestimento
em placas de borracha na cor cinza, com seis pontos de iluminação e quatro pontos de
tomadas de energia trifásica, com  uma porta de acesso com fechadura e tranca e balcão
na parte da frente.

1.1.8 - Estande Bar medindo 4,00m x 4,00m, LOCAÇÃO POR PERÍODO DE 03 DIAS –
05 DIAS 

Estande Bar medindo 4,00m x 4,00m,  montada em estrutura de alumínio anodizado
( octanorme ), placas em “Ts”, com cobertura, piso elevado de 10cm, com revestimento
em placas de borracha na cor cinza, com seis pontos de iluminação e quatro pontos de
tomadas de energia trifásica, com  uma porta de acesso com fechadura e tranca e balcão
na parte da frente. 

1.1.9 -  Estande Bar medindo 4,00m x 4,00m, LOCAÇÃO POR PERÍODO DE 05 DIAS
– 05 UNIDADES

Estande Bar medindo 4,00m x 4,00m,  montada em estrutura de alumínio anodizado
( octanorme ), placas em “Ts”, com cobertura, piso elevado de 10cm, com revestimento
em placas de borracha na cor cinza, com seis pontos de iluminação e quatro pontos de
tomadas de energia trifásica, com  uma porta de acesso com fechadura e tranca e balcão
na parte da frente.

3  -  DOS PROCEDIMENTOS DOS SERVIÇOS,  DOS PRAZOS,  DAS CONDIÇÕES E
LOCAL DA MONTAGEM E DESMONTAGEM :

3.1  -  O presente certame licitatório é destinado ao Registro de Preços dos itens listados
no ANEXO I deste Edital e não obriga a CULTUAR a firmar contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitação específica para aquisição do item registrado, ficando
assegurado ao detentor do registro a preferência de serviço, em igualdade de condições.
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3.2  -  Ao licitante vencedor fica assegurada a preferência em igualdade de condições com
os  demais  licitantes  concorrentes  em  futuros  certames,  ou  mediante  utilização  de
quaisquer outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

3.3  -  A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, cabendo à  CULTUAR convocar o fornecedor
registrado para negociar o novo valor.

3.4  -  Concluído o certame e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento e determinará a convocação do beneficiário para
a assinatura da Ata de Registro de Preços.  

3.5  -  A Ata de Registro de Preços será formalizada, sendo registrado o menor preço
por item de cada lote.
 
3.6  -  A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo, dela será excluída,
sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
 
3.7  -  O prazo de validade do presente Registro de Preços será de  12 (doze) meses
contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

3.8  -  O licitante incluído na ata de Registro de Preços estará obrigado a retirar as Ordens
de Serviço  que poderão advir,  nas  condições estabelecidas no ato  convocatório,  nos
respectivos anexos e na própria Ata.

3.9 - A prestação do serviço objeto da presente licitação, atenderá as seguintes exigências:

3.10 –  A ordem de serviço será emitida pela CULTUAR com  05 (cinco) dias corridos
antecedentes a data de  cada evento.

3.11  -  A vencedora  obriga-se  a  montar  e  desmontar  a(s)  estruturas(s),  objeto  deste
Pregão,  à época de cada festividade, e os mesmos deverão estar instalados e prontos
para o uso,  no local  e  data do evento que será informado na  Ordem de Serviços,
podendo ser continente e/ou ilha, centro e/ou bairros, alta e/ou baixa temporada,
incluindo festas culturais tradicionais do município como por exemplo Aniversário
de Angra dos Reis, Festa do Divino, Arraiá da Cidade e demais; e festas tradicionais
no geral tais como Réveillon, Carnaval, Dia da Independência e etc.
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3.11.1 - O serviço, objeto deste edital, poderá ser contratado para ser executado em uma
mesma data,  durante um mesmo período, sendo  em locais distintos.

3.12  -  A  Contratada  fica  subordinada  ao  cumprimento  integral  dos  Anexos  que
acompanham o presente edital;

3.13  -  Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos/encargos para a
prestação do serviço, entre outros, carregadores, alimentação, transporte, hospedagem e
outros, não cabendo a contratada reclamações ou alegações de que algum componente
foi omitido ou algum empecilho não considerado. 

3.14 - A empresa vencedora deverá dispor de profissional(is) qualificado(s) devidamente
equipados com EPI´S para manutenção das estruturas montadas , caso precise fazer
algum reparo;

3.15 - A contratante não se responsabilizará por equipamentos danificados durante o uso;

3.16  -  O  aceite  dos  serviços  pelo  setor  competente  da  CULTUAR,  não  exclui  a
responsabilidade do fornecedor por vícios de qualidade ou técnicos ou por desacordo com
as especificações estabelecidas neste Edital e verificadas posteriormente.
 
3.17 -  A empresa vencedora que não cumprir os prazos ou as especificações previstos
neste Edital facultará a Administração a exigir perdas e danos nos termos dos artigos 402
a 405 do Código Civil Brasileiro.
 
3.18 -  Além das sanções referidas no  subitem 3.17, anterior, o licitante inadimplente
estará sujeito às penalidades previstas na legislação que rege este certame, bem como
as sanções previstas na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor e legislação
complementar,  sem prejuízo na aplicação das sanções administrativas previstas neste
Edital.

4 -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1  -  Conforme Art. 1º, do Decreto Municipal nº 7.725 de 04 de janeiro de 2011 "As
empresas prestadoras de serviços que não tenham sede neste Município, ficam
obrigadas  a cadastrarem-se junto ao Cadastro     Mobiliário     de     Contribuinte     -     CMC, da
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Secretaria Municipal de Fazenda, independentemente do tempo de duração do serviço,
conforme Art. 5º, do Decreto Municipal nº 8.162 de 15 de dezembro de 2011 " A partir de
01 de março de 2012, ficam obrigadas a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica -
NFSe:
I - todos os prestadores de serviços cadastrados no Cadastro     Mobiliário     de   Contribuintes,
da Secretaria Municipal de Fazenda, independentemente do valor de receita operacional
bruta no ano de 2011"
SITE:https://www.spe.angra.rj.gov.br/nfse/senhaweb/login.aspx   
Telefone da Fiscalização de Tributos – Secretaria Municipal de Fazenda do Município de
Angra dos Reis: (24) 3365-4259.

4.2 - As despesas da presente licitação correrão à conta dos recursos consignados em
dotação orçamentária própria, previstas no orçamento público municipal, decorrentes da
natureza de despesa 339039.

4.3  -  Ressaltando-se  que,  à  época  da  efetivação  das  aquisições/contratações  que
poderão  advir  deste  processo  licitatório,  os  recursos  orçamentários  correspondentes
correrão à custo de cada entidade gestora que solicitarem  adesão à Ata de Registro de
Preços.

4.4  -  Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias contados da entrada,
mediante protocolo, na Fundação Cultural de Angra dos Reis, do documento de cobrança
dos fornecimentos efetuados.

4.5  -  Por ocasião da apresentação da nota fiscal, a licitante vencedora deverá anexar
cópias do CND obtido junto ao INSS, bem como do CRF, obtido perante o FGTS (CEF), e
CNDT, obtido perante a Justiça do, dentro dos seus respectivos prazos de validade. A não
apresentação dos documentos citados implicará na retenção do pagamento.
  
4.6 -  O pagamento será efetuado exclusivamente através de crédito em conta corrente,
em nome do licitante vencedor, em banco de sua escolha, mediante apresentação de
Nota Fiscal atestada e visada pelo órgão competente da CULTUAR.

4.7  -  Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer documento, por culpa da
fornecedora, o prazo de  30 (trinta) dias recomeçará a ser contado a partir da data da
respectiva reapresentação;
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4.8   -   As  notas  fiscais/faturas  que  apresentarem  incorreções  serão  devolvidas  à
Contratada  e  seu  vencimento  ocorrerá  em  30  (trinta)  dias após  a  data  de  sua
apresentação válida;

4.9 -  Caso o pagamento seja efetuado após a data do vencimento, conforme definido no
subitem 4.8  acima, o valor da fatura em atraso será acrescido de:

b) A título de penalização, o valor equivalente a 1% (um por cento) ao mês, “pro rata
tempore”, sobre o valor da fatura;

b)  A título de compensação financeira, o valor equivalente a variação da Taxa Referencial
– TR, “pro rata tempore”, sobre o valor da fatura.

4.10  -  Caso a Administração, eventualmente, antecipe o pagamento de alguma fatura,
haverá desconto sobre o valor da mesma de acordo com mesmo critério previsto  na
alínea “b” do subitem 4.9 acima.

5 -  DA CONTRATAÇÃO

5.1  -  A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a emissão de
Ordem de Serviços e Nota de Empenho,  após a assinatura da competente  Ata  de
Registro de Preços. 

5.2  -  Após a realização dos serviços solicitados, a licitante vencedora emitirá a Nota
Fiscal/Fatura, o qual deverá ser atestado pelo responsável pela contratação.

5 – DA ATA E ADESÃO AO  REGISTRO DE PREÇOS

5.1 - O Registro de Preços será formalizado por intermédio de Ata de Registro de Preços,
na forma do ANEXO VIII e nas condições previstas neste edital.

5.2  -  ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS

      5.2.1- Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços durante a sua vigência, qualquer
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante
prévia  consulta  à  CULTUAR,  desde  que  devidamente  comprovada  a  vantagem  e,
respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n º 8.666/93 e
no Decreto Municipal nº 9.829, de 11 de setembro de 2015.
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      5.2.2- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de  Registro de  Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízo
dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.

 Rua Quaresma Júnior – nº119 – Centro -Angra dos Reis - RJ - CEP 23900-290 -  Tel/Fax: (24) 3365-7200 - ramal 212      

 Site - www.angra.rj.gov.br -– E-mail –cultuar.dcl@angra.rj.gov.br
35

mailto:slc.dl@angra.rj.gov.br


Proc. Nº 
2015013200

Folha nº  
___________

                                                                                                        
ESTADO DO RIO DE JANEIRO                             
Prefeitura de Angra dos ReisFundação 
Cultural  de Angra dos Reis
Departamento de Compras e Licitações                            

 PREGÃO N.º 013/2015/FC.DCL

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa abaixo se propõe a executar os serviços dos itens ganhos conforme descrição
abaixo,  à FUNDAÇÃO CULTURAL DE ANGRA DOS REIS, pelos preços e condições assinala-
dos na presente  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  e em conformidade com as especificações
contidas no Termo de Referência – Anexo I, obedecendo rigorosamente as disposições da legis-
lação competente.

Empresa Proponente : _______________________________________________________

Endereço: _________________________________________________________________

Cidade : __________ Estado: ______ CEP: ___________ Telefone: ___________________

CNPJ: ______________ INSC ESTADUAL:________________ INSC MUNIC.: __________
                                                         

Conta bancária:_________________Agência:_______________ Banco:_______________

 ITEM QUANT

 

UNID

              
             DESCRIÇÃO

Registro  de  Preços  objetivando  a
eventual  contratação  de  empresa
especializada   em   serviços  de
locação  de  estande  em  octanorme,
com   montagem  e  desmontagem,
para atender aos eventos realizados
ou apoiados pela CULTUAR.

VALOR
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL

1 5 Loc. Estande camarim  medindo 8,00m x
4,00m, LOCAÇÃO POR PERÍODO DE
01 DIA 

Estande camarim  medindo 8,00m x
4,00m,  com divisória  central  montada
em  estrutura  de  alumínio  anodizado
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(  octanorme  )  placas  em  “Ts”,  com
cobertura, piso elevado de 10cm, com
revestimento em forração, novo,  na cor
cinza, com seis pontos de iluminação e
quatro pontos de tomadas de energia
trifásica,  com  duas portas de acesso
com  fechadura  e  tranca,  ar
condicionado,  04  poltronas,  arara,
espelho e 01 frigobar.

2 5 Loc. Estande camarim  medindo 8,00m x
4,00m, LOCAÇÃO POR PERÍODO DE
03 DIAS 

Estande camarim  medindo 8,00m x
4,00m,  com divisória  central  montada
em  estrutura  de  alumínio  anodizado
(  octanorme  )  placas  em  “Ts”,  com
cobertura, piso elevado de 10cm, com
revestimento em forração, novo,  na cor
cinza, com seis pontos de iluminação e
quatro pontos de tomadas de energia
trifásica,  com  duas portas de acesso
com  fechadura  e  tranca,  ar
condicionado,  04  poltronas,  arara,
espelho e 01 frigobar.

3 5 Loc. Estande camarim  medindo 8,00m x
4,00m, LOCAÇÃO POR PERÍODO DE
05 DIAS 

Estande camarim  medindo 8,00m x
4,00m,  com divisória  central  montada
em  estrutura  de  alumínio  anodizado
(  octanorme  )  placas  em  “Ts”,  com
cobertura, piso elevado de 10cm, com
revestimento em forração, novo,  na cor
cinza, com seis pontos de iluminação e
quatro pontos de tomadas de energia
trifásica,  com  duas portas de acesso
com  fechadura  e  tranca,  ar
condicionado,  04  poltronas,  arara,
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espelho e 01 frigobar.

4 5 Loc. Estande Camarim medindo 4,00m x
4,00m, LOCAÇÃO POR PERÍODO DE
01 DIA 

Estande Camarim medindo 4,00m x
4,00m,  montada  em  estrutura  de
alumínio  anodizado   (  octanorme  ),
placas  em  “Ts”,  com  cobertura,  piso
elevado  de  10cm,  com  revestimento
em forração novo,  na cor cinza, com
seis  pontos  de  iluminação  e  quatro
pontos de tomadas de energia trifásica,
com   uma  porta  de  acesso  com
fechadura e tranca, ar condicionado, 04
poltronas, arara, espelho e 01 frigobar. 

5 5 Loc. Estande Camarim medindo 4,00m x
4,00m, LOCAÇÃO POR PERÍODO DE
03 DIAS 

Estande Camarim medindo 4,00m x
4,00m,  montada  em  estrutura  de
alumínio  anodizado   (  octanorme  ),
placas  em  “Ts”,  com  cobertura,  piso
elevado  de  10cm,  com  revestimento
em forração novo,  na cor cinza, com
seis  pontos  de  iluminação  e  quatro
pontos de tomadas de energia trifásica,
com   uma  porta  de  acesso  com
fechadura e tranca, ar condicionado, 04
poltronas, arara, espelho e 01 frigobar. 

6 5 Loc.
Estande Camarim medindo 4,00m x
4,00m,LOCAÇÃO POR PERÍODO DE
05 DIAS, 

Estande Camarim medindo 4,00m x
4,00m,  montada  em  estrutura  de
alumínio  anodizado  (  octanorme  ),
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placas  em  “Ts”,  com  cobertura,  piso
elevado  de  10cm,  com  revestimento
em forração novo,  na cor cinza, com
seis  pontos  de  iluminação  e  quatro
pontos de tomadas de energia trifásica,
com   uma  porta  de  acesso  com
fechadura e tranca, ar condicionado, 04
poltronas, arara, espelho e 01 frigobar.

7 5 Loc.
Estande Bar medindo 4,00m x 4,00m,
LOCAÇÃO POR PERÍODO DE 01 DIA 

Estande Bar medindo 4,00m x 4,00m,
montada  em  estrutura  de  alumínio
anodizado  (  octanorme  ),  placas  em
“Ts”,  com  cobertura,  piso  elevado  de
10cm, com revestimento em placas de
borracha na cor cinza, com seis pontos
de  iluminação  e  quatro  pontos  de
tomadas de energia trifásica, com  uma
porta  de  acesso  com  fechadura  e
tranca e balcão na parte da frente.

8 5 Loc.
Estande Bar medindo 4,00m x 4,00m,
LOCAÇÃO  POR  PERÍODO DE  03
DIAS 

Estande Bar medindo 4,00m x 4,00m,
montada  em  estrutura  de  alumínio
anodizado  (  octanorme  ),  placas  em
“Ts”,  com  cobertura,  piso  elevado  de
10cm, com revestimento em placas de
borracha na cor cinza, com seis pontos
de  iluminação  e  quatro  pontos  de
tomadas de energia trifásica, com  uma
porta  de  acesso  com  fechadura  e
tranca e balcão na parte da frente.
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9 5 Loc.
Estande Bar medindo 4,00m x 4,00m,
LOCAÇÃO  POR  PERÍODO DE  05
DIAS 

Estande Bar medindo 4,00m x 4,00m,
montada  em  estrutura  de  alumínio
anodizado  (  octanorme  ),  placas  em
“Ts”,  com  cobertura,  piso  elevado  de
10cm, com revestimento em placas de
borracha na cor cinza, com seis pontos
de  iluminação  e  quatro  pontos  de
tomadas de energia trifásica, com  uma
porta  de  acesso  com  fechadura  e
tranca e balcão na parte da frente.

                                                                                      
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA :
                                          

OBSERVAÇÕES:

O preço acima inclui todos os custos de mão-de-obra, taxas, impostos, seguros, frete, encargos sociais,
encargos trabalhistas, previdenciários, contribuições fiscais e outros que venham incidir sobre o objeto da
presente proposta comercial.

1. PRAZO DA PROPOSTA:

1.1 – VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao Pregoeiro.

2. MONTAGEM:

2.1  –   O  data  da  montagem  começará  a  fluir  no  recebimento  da  “Ordem  de  Serviço”  e  “Nota  de
Empenho” a ser emitida pela  Fundação Cultural de Angra dos Reis,  a fim de que estejam prontos
para utilização no período e local informado pela CULTUAR.
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ANEXO III 

MODELO DECLARAÇÃO DO MENOR

PROCESSO Nº 2015013200/CULTUAR

PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2015

OBJETO:  Registro  de  Preços  objetivando  a  eventual  contratação  de  empresa
especializada  em  serviços de locação de estande em octanorme, com  montagem e
desmontagem, para atender aos eventos realizados ou apoiados pela CULTUAR. 

____________________________________, inscrita no CNPJ  sob o _________, com
sede na Rua  _____________________, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr.(a)  __________________________,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  n.º
____________ e do CPF n.º _____________, DECLARA, para fins do disposto no Inciso
V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.

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

____________________________
(local e data)

                                        
                                                ______________________________

(representante legal)

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima 
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ANEXO IV 

 MODELO DE DECLARAÇÃO

INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PROCESSO Nº 2015013200/CULTUAR

PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2015

OBJETO:     Registro  de  Preços objetivando a  eventual  contratação de  empresa
especializada  em  serviços de locação de estande em octanorme, com  montagem e
desmontagem, para atender aos eventos realizados ou apoiados pela CULTUAR. 

 
 ____________________________, CNP/MF Nº _________________________,  
Com sede na ____________________________,  por  intermédio de seu representante
legal o(a) Sr.(a) __________________________, portador(a) da Carteira de Identidade
n.º ____________ e do CPF n.º _____________, DECLARA,  sob as penas e o rigor da
lei, que não foi declarada inidônea e até a presente data inexistem fatos impeditivos à sua
participação  no  presente  processo  licitatório,  estando  ciente  da  obrigatoriedade  de
comunicar formalmente a FUNDAÇÃO CULTURAL DE ANGRA DOS REIS, na hipótese
de ocorrências posteriores.

____________________________
(local e data)

___________________________
(representante legal)
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ANEXO V

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO Nº 2015013200/CULTUAR

PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2015

OBJETO:     Registro  de  Preços objetivando a  eventual  contratação de  empresa
especializada  em  serviços de locação de estande em octanorme, com  montagem e
desmontagem, para atender aos eventos realizados ou apoiados pela CULTUAR. 

______________, ____ de ____________ de 2015.

A
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ANGRA DOS REIS
 
Credenciamos  a  pessoa  abaixo  identificada  e  qualificada,  para  representar  nossa
empresa em todos os atos correspondentes à licitação em referência,  outorgando-lhe
poderes amplos e irrestritos para tomar qualquer decisão que se faça necessária com
relação ao certame em questão, inclusive recorrer, desistir de recursos e ofertar lances. 

Nome:
Nacionalidade:  
Estado Civil:  
Profissão: 
Cédula de Identidade:  
Órgão emissor:
CPF:  
Residência/Domicílio:  
Função/cargo na Empresa :

                                 
                                       _____________________________

Nome legível e função/cargo do representante legal
(obrigatório o reconhecimento da assinatura em cartório)
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ANEXO VI 

  
MODELO DE DECLARAÇÃO

Atendimento do Art. 4º, VII, da Lei 10.520/02

Este documento deverá ser preenchido e anexado ao envelope 01
(proposta comercial) - pelo lado externo ao pregoeiro no início da Sessão Pública.

PROCESSO Nº 2015013200/CULTUAR

PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2015

OBJETO:     Registro  de Preços objetivando a  eventual  contratação  de  empresa
especializada  em  serviços de locação de estande em octanorme, com  montagem e
desmontagem, para atender aos eventos realizados ou apoiados pela CULTUAR. 

Em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520, de 17.07.2002, a empresa
___________________________________,  CNPJ  nº  ____________________declara
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital de Licitação nº
013/2015/CULTUAR.

___________________, ___ de _______ de 2015.

__________________________________

(representante legal da empresa)
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ANEXO VII

PROCESSO Nº  2015013200/CULTUAR

PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2015

OBJETO:    Registro  de  Preços  objetivando  a  eventual  contratação  de  empresa
especializada  em  serviços de locação de estande em octanorme, com  montagem e
desmontagem, para atender aos eventos realizados ou apoiados pela CULTUAR. 
.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA  OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório,  que  a  empresa  ____________________________________________
(denominação  da  pessoa  jurídica),  CNPJ  nº  ________________________  é
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto
na  Lei  Complementar  nº  123,  de  14  de  dezembro  de  2006  alterada  pela  Lei
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014,  cujos termos declaro conhecer na
íntegra,  estando  apta,  portanto,  a  exercer  o  direito  de  preferência  no  procedimento
licitatório do Pregão nº 013/2015,  realizado pela Fundação Cultural de Angra dos Reis e
que  não  se  enquadra  nas  situações  relacionadas  no  §  4º  do  Art.  3º da  citada  Lei
Complementar.

Atenciosamente,

                                   ___________________________________________

(Assinatura do representante legal)

                                      ___________________, ___ de _______ de 2015.
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ANEXO VIII

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

No dia 00 de XXXXXXXXX de 2015, na FUNDAÇÃO CULTURAL DE ANGRA DOS REIS
– CULTUAR,  FICA ASSINADA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS da(s) empresa(s)
abaixo  identificada(s),objetivando a eventual  contratação de empresa especializada
em  serviços de locação de estande em octanorme, com  montagem e desmontagem,
para atender aos eventos realizados ou apoiados pela CULTUAR.  conforme descrito
abaixo,  resultante do  Pregão  Presencial  013/2015/CULTUAR, para  o  Sistema  de
Registro de Preços. 

As especificações técnicas constantes no Processo 2015013200/CULTUAR, assim como os
termos da Proposta de Preços  (ANEXO II), integram esta  Ata de Registro de Preços,
independente de transcrição.

O prazo de vigência do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da data de
assinatura da presente Ata. 

ITEM 01 – ESTANDE DE CAMARIM 8,00 X 4,00 – LOCAÇÃO POR 01 DIA

QUANTIDADE 5
UNIDADE LOCAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO 
REGISTRADO
CARACTERÍSTICAS Estande  camarim   medindo  8,00m  x  4,00m,  LOCAÇÃO

POR PERÍODO DE 01 DIA, com divisória central montada em
estrutura  de  alumínio  anodizado  (  octanorme  )  placas  em
“Ts”, com cobertura, piso elevado de 10cm, com revestimento
em  forração,  novo,   na  cor  cinza,  com  seis  pontos  de
iluminação e quatro pontos de tomadas de energia trifásica,
com  duas  portas  de  acesso  com fechadura  e  tranca,  ar
condicionado, 04 poltronas, arara, espelho e 01 frigobar.
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equipe técnica  :
01 Engenheiro Civil 
02 a 04 Montadores
Equipamentos de segurança – EPI'S

EMPRESA VENCEDORA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
FAX:
E-MAIL:

ITEM 02 – ESTANDE DE CAMARIM 8,00 X 4,00 – LOCAÇÃO POR 03 DIAS

QUANTIDADE 5
UNIDADE LOCAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO 
REGISTRADO
CARACTERÍSTICAS Estande  camarim   medindo  8,00m  x  4,00m,  LOCAÇÃO

POR PERÍODO DE 03 DIAS, com divisória central montada em
estrutura  de  alumínio  anodizado  (  octanorme  )  placas  em
“Ts”, com cobertura, piso elevado de 10cm, com revestimento
em  forração,  novo,   na  cor  cinza,  com  seis  pontos  de
iluminação e quatro pontos de tomadas de energia trifásica,
com  duas  portas  de  acesso  com fechadura  e  tranca,  ar
condicionado, 04 poltronas, arara, espelho e 01 frigobar.

equipe técnica :
01 Engenheiro Civil 
02 a 04 Montadores
Equipamentos de segurança – EPI'S

EMPRESA VENCEDORA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
FAX:
E-MAIL:

ITEM 03 – ESTANDE DE CAMARIM 8,00 X 4,00 – LOCAÇÃO POR 05 DIAS

QUANTIDADE 5
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UNIDADE LOCAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO 
REGISTRADO
CARACTERÍSTICAS Estande  camarim   medindo  8,00m  x  4,00m,  LOCAÇÃO

POR PERÍODO DE 05 DIAS, com divisória central montada em
estrutura  de  alumínio  anodizado  (  octanorme  )  placas  em
“Ts”, com cobertura, piso elevado de 10cm, com revestimento
em  forração,  novo,   na  cor  cinza,  com  seis  pontos  de
iluminação e quatro pontos de tomadas de energia trifásica,
com  duas  portas  de  acesso  com fechadura  e  tranca,  ar
condicionado, 04 poltronas, arara, espelho e 01 frigobar.

equipe técnica  :
01 Engenheiro Civil 
02 a 04 Montadores
Equipamentos de segurança – EPI'S

EMPRESA VENCEDORA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
FAX:
E-MAIL:

ITEM 04 – ESTANDE DE CAMARIM 4,00 X 4,00 – LOCAÇÃO POR 01 DIA

QUANTIDADE 5
UNIDADE LOCAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO 
REGISTRADO
CARACTERÍSTICAS Estande Camarim  medindo  4,00m  x  4,00m,  LOCAÇÃO

POR  PERÍODO DE  01  DIA, montada  em  estrutura  de
alumínio  anodizado  (  octanorme  ),  placas  em  “Ts”,  com
cobertura,  piso  elevado  de  10cm,  com  revestimento  em
forração novo,  na cor cinza, com seis pontos de iluminação e
quatro  pontos  de tomadas de energia  trifásica,  com  uma
porta de acesso com fechadura e tranca, ar condicionado, 04
poltronas, arara, espelho e 01 frigobar.

equipe técnica :
01 Engenheiro Civil 
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02 a 04 Montadores
Equipamentos de segurança – EPI'S

EMPRESA VENCEDORA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
FAX:
E-MAIL:

ITEM 05 – ESTANDE DE CAMARIM 4,00 X 4,00 – LOCAÇÃO POR 03 DIAS

QUANTIDADE 5
UNIDADE LOCAÇÃO
PREÇO UNITÁRIO 
REGISTRADO
CARACTERÍSTICAS Estande Camarim  medindo  4,00m  x  4,00m,  LOCAÇÃO

POR  PERÍODO DE  03  DIAS, montada  em  estrutura  de
alumínio  anodizado  (  octanorme  ),  placas  em  “Ts”,  com
cobertura,  piso  elevado  de  10cm,  com  revestimento  em
forração novo,  na cor cinza, com seis pontos de iluminação e
quatro  pontos  de tomadas de energia  trifásica,  com  uma
porta de acesso com fechadura e tranca, ar condicionado, 04
poltronas, arara, espelho e 01 frigobar.

equipe técnica :
01 Engenheiro Civil 
02 a 04 Montadores
Equipamentos de segurança – EPI'S

EMPRESA VENCEDORA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
FAX:
E-MAIL:

ITEM 06 – ESTANDE DE CAMARIM 4,00 X 4,00 – LOCAÇÃO POR 05 DIAS
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 QUANTIDADE    5

 UNIDADE   LOCAÇÃO

PREÇO UNITÁRIO 
REGISTRADO

 CARACTERÍSTICAS
Estande Camarim  medindo  4,00m  x  4,00m,  LOCAÇÃO
POR  PERÍODO DE  05  DIAS, montada  em  estrutura  de
alumínio  anodizado  (  octanorme  ),  placas  em  “Ts”,  com
cobertura,  piso  elevado  de  10cm,  com  revestimento  em
forração novo,  na cor cinza, com seis pontos de iluminação e
quatro pontos de tomadas de energia trifásica, com  uma porta
de  acesso  com  fechadura  e  tranca,  ar  condicionado,  04
poltronas, arara, espelho e 01 frigobar.

equipe técnica  :
01 Engenheiro Civil 
02 a 04 Montadores
Equipamentos de segurança – EPI'S

EMPRESA VENCEDORA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
FAX:
E-MAIL:

ITEM 07 – ESTANDE DE BAR 4,00 X 4,00 – LOCAÇÃO POR 01 DIA

QUANTIDADE   5

UNIDADE LOCAÇÃO

PREÇO UNITÁRIO 
REGISTRADO
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CARACTERÍSTICAS Estande  Bar  medindo  4,00m  x  4,00m,  LOCAÇÃO  POR
PERÍODO DE  01  DIA, montada  em  estrutura  de  alumínio
anodizado ( octanorme ), placas em “Ts”, com cobertura, piso
elevado de 10cm, com revestimento em placas de borracha na
cor cinza, com seis pontos de iluminação e quatro pontos de
tomadas de energia trifásica, com  uma porta de acesso com
fechadura e tranca e balcão na parte da frente.

equipe técnica  :
01 Engenheiro Civil 
02 a 04 Montadores
Equipamentos de segurança – EPI'S

EMPRESA VENCEDORA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
FAX:
E-MAIL:

ITEM 08 – ESTANDE DE BAR 4,00 X 4,00 – LOCAÇÃO POR 03 DIAS

QUANTIDADE     5

UNIDADE LOCAÇÃO

PREÇO UNITÁRIO 
REGISTRADO

CARACTERÍSTICAS
Estande  Bar  medindo  4,00m  x  4,00m,  LOCAÇÃO  POR
PERÍODO DE 03 DIAS, montada em estrutura  de alumínio
anodizado ( octanorme ), placas em “Ts”, com cobertura, piso
elevado de 10cm, com revestimento em placas de borracha na
cor cinza, com seis pontos de iluminação e quatro pontos de
tomadas de energia trifásica, com  uma porta de acesso com
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fechadura e tranca e balcão na parte da frente.

equipe técnica :
01 Engenheiro Civil 
02 a 04 Montadores
Equipamentos de segurança - EPI'S

EMPRESA VENCEDORA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
FAX:
E-MAIL:

ITEM 09 – ESTANDE DE BAR 4,00 X 4,00 – LOCAÇÃO POR 05 DIAS

QUANTIDADE  5

UNIDADE LOCAÇÃO

PREÇO UNITÁRIO 
REGISTRADO

CARACTERÍSTICAS Estande  Bar  medindo  4,00m  x  4,00m,  LOCAÇÃO  POR
PERÍODO DE 05 DIAS, montada em estrutura  de alumínio
anodizado ( octanorme ), placas em “Ts”, com cobertura, piso
elevado de 10cm, com revestimento em placas de borracha na
cor cinza, com seis pontos de iluminação e quatro pontos de
tomadas de energia trifásica, com  uma porta de acesso com
fechadura e tranca e balcão na parte da frente.

equipe técnica  :
01 Engenheiro Civil 
02 a 04 Montadores
Equipamentos de segurança – EPI'S
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EMPRESA VENCEDORA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
FAX:
E-MAIL:

1  -  DOS PROCEDIMENTOS DOS SERVIÇOS,  DOS PRAZOS,  DAS CONDIÇÕES E
LOCAL DA MONTAGEM E DESMONTAGEM :

1.1  -  O presente certame licitatório é destinado ao Registro de Preços dos itens listados
no ANEXO I deste Edital e não obriga a CULTUAR a firmar contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitação específica para aquisição do item registrado, ficando
assegurado ao detentor do registro a preferência de serviço, em igualdade de condições.

1.2  -  Ao licitante vencedor fica assegurada a preferência em igualdade de condições com
os  demais  licitantes  concorrentes  em  futuros  certames,  ou  mediante  utilização  de
quaisquer outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

1.3  -  A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, cabendo à  CULTUAR convocar o fornecedor
registrado para negociar o novo valor.

1.4  -  Concluído o certame e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento e determinará a convocação do beneficiário para
a assinatura da Ata de Registro de Preços.  

1.5  -  A Ata de Registro de Preços será formalizada, sendo registrado o menor preço
por item de cada lote.
 
1.6  -  A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo, dela será excluída,
sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
 
1.7  -  O prazo de validade do presente Registro de Preços será de  12 (doze) meses
contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.
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1.8  -  O licitante incluído na ata de Registro de Preços estará obrigado a retirar as Ordens
de Serviço  que poderão advir,  nas  condições estabelecidas no ato  convocatório,  nos
respectivos anexos e na própria Ata.

1.9 - A prestação do serviço objeto da presente licitação, atenderá as seguintes exigências:

1.10 –  A ordem de serviço será emitida pela CULTUAR com  05 (cinco) dias corridos
antecedentes a data de  cada evento.

1.11  -  A vencedora  obriga-se  a  montar  e  desmontar  a(s)  estruturas(s),  objeto  deste
Pregão,  à  época de cada festividade, e os mesmos deverão estar instalados e prontos
para o uso,  no local  e  data do evento que será informado na  Ordem de Serviços,
podendo ser continente e/ou ilha, centro e/ou bairros, alta e/ou baixa temporada,
incluindo  festas culturais tradicionais do município como por exemplo Aniversário
de Angra dos Reis, Festa do Divino, Arraiá da Cidade e demais; e festas tradicionais
no geral como por exemplo Réveillon, Carnaval Dia da Independência e etc.

1.11.1 - O serviço, objeto deste edital, poderá ser contratado para ser executado em uma
mesma data,  durante um mesmo período, sendo  em locais distintos.

1.12  -  A  Contratada  fica  subordinada  ao  cumprimento  integral  dos  Anexos  que
acompanham o presente edital;

1.13  -  Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos/encargos para a
prestação do serviço, entre outros, carregadores, alimentação, transporte, hospedagem e
outros, não cabendo a contratada reclamações ou alegações de que algum componente
foi omitido ou algum empecilho não considerado. 

1.14 - A empresa vencedora deverá dispor de profissional(is) qualificado(s) devidamente
equipados com EPI´S para manutenção das estruturas montadas , caso precise fazer
algum reparo;

1.15 - A contratante não se responsabilizará por equipamentos danificados durante o uso;

1.16  -  O  aceite  dos  serviços  pelo  setor  competente  da  CULTUAR,  não  exclui  a
responsabilidade do fornecedor por vícios de qualidade ou técnicos ou por desacordo com
as especificações estabelecidas neste Edital e verificadas posteriormente.
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1.17 -  A empresa vencedora que não cumprir os prazos ou as especificações previstos
neste Edital facultará a Administração a exigir perdas e danos nos termos dos artigos 402
a 405 do Código Civil Brasileiro.
 
1.18 -  Além das sanções referidas no  subitem 1.17, anterior, o licitante inadimplente
estará sujeito às penalidades previstas na legislação que rege este certame, bem como
as sanções previstas na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor e legislação
complementar,  sem prejuízo na aplicação das sanções administrativas previstas neste
Edital.

2 -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1  -  Conforme Art. 1º, do Decreto Municipal nº 7.725 de 04 de janeiro de 2011 "As
empresas prestadoras de serviços que não tenham sede neste Município, ficam
obrigadas  a cadastrarem-se junto ao Cadastro     Mobiliário     de     Contribuinte     -     CMC, da
Secretaria Municipal de Fazenda, independentemente do tempo de duração do serviço,
conforme Art. 5º, do Decreto Municipal nº 8.162 de 15 de dezembro de 2011 " A partir de
01 de março de 2012, ficam obrigadas a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica -
NFSe:
I - todos os prestadores de serviços cadastrados no Cadastro     Mobiliário     de   Contribuintes,
da Secretaria Municipal de Fazenda, independentemente do valor de receita operacional
bruta no ano de 2011"
SITE:https://www.spe.angra.rj.gov.br/nfse/senhaweb/login.aspx   
Telefone da Fiscalização de Tributos – Secretaria Municipal de Fazenda do Município de
Angra dos Reis: (24) 3365-4259.

2.2 - As despesas da presente licitação correrão à conta dos recursos consignados em
dotação orçamentária própria, previstas no orçamento público municipal, decorrentes da
natureza de despesa 339039.

2.3  -  Ressaltando-se  que,  à  época  da  efetivação  das  aquisições/contratações  que
poderão  advir  deste  processo  licitatório,  os  recursos  orçamentários  correspondentes
correrão à custo de cada entidade gestora que solicitarem  adesão à Ata de Registro de
Preços.

2.4  -  Os pagamentos serão efetuados no prazo de 30 (trinta) dias contados da entrada,
mediante protocolo, na Fundação Cultural de Angra dos Reis, do documento de cobrança
dos fornecimentos efetuados.
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2.5  -  Por ocasião da apresentação da nota fiscal, a licitante vencedora deverá anexar
cópias do CND obtido junto ao INSS, bem como do CRF, obtido perante o FGTS (CEF), e
CNDT, obtido perante a Justiça do, dentro dos seus respectivos prazos de validade. A não
apresentação dos documentos citados implicará na retenção do pagamento.
  
2.6 -  O pagamento será efetuado exclusivamente através de crédito em conta corrente,
em nome do licitante vencedor, em banco de sua escolha, mediante apresentação de
Nota Fiscal atestada e visada pelo órgão competente da CULTUAR.

2.7  -  Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer documento, por culpa da
fornecedora, o prazo de  30 (trinta) dias recomeçará a ser contado a partir da data da
respectiva reapresentação;

2.8  -  As  notas  fiscais/faturas  que  apresentarem  incorreções  serão  devolvidas  à
Contratada  e  seu  vencimento  ocorrerá  em  30  (trinta)  dias após  a  data  de  sua
apresentação válida;

2.9 -  Caso o pagamento seja efetuado após a data do vencimento, conforme definido no
subitem 2.8  acima, o valor da fatura em atraso será acrescido de:

c) A título de penalização, o valor equivalente a 1% (um por cento) ao mês, “pro rata
tempore”, sobre o valor da fatura;

b)  A título de compensação financeira, o valor equivalente a variação da Taxa Referencial
– TR, “pro rata tempore”, sobre o valor da fatura.

2.10 - Caso a Administração, eventualmente, antecipe o pagamento de alguma fatura,
haverá desconto sobre o valor da mesma de acordo com mesmo critério previsto  na
alínea “b” do subitem 2.9 acima.

3 -  DA CONTRATAÇÃO

3.1  -  A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a emissão de
Ordem de Serviços e Nota de Empenho,  após a assinatura da competente  Ata  de
Registro de Preços. 
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3.2 -  Após a realização dos serviços  solicitados,  a  licitante  vencedora  emitirá  a  Nota
Fiscal/Fatura, o qual deverá ser atestado pelo responsável pela contratação.

4 – DA ATA E ADESÃO AO  REGISTRO DE PREÇOS

4.1 – O Registro de Preços será formalizado por intermédio de Ata de Registro de Preços,
na forma do ANEXO VIII e nas condições previstas neste edital.

4.2  -  ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS

      4.2.1- Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços durante a sua vigência, qualquer
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante
prévia  consulta  à  CULTUAR,  desde  que  devidamente  comprovada  a  vantagem  e,
respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n º 8.666/93 e
no Decreto Municipal nº 9.829, de 11 de setembro de 2015.

      4.2.2- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de  Registro de  Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízo
dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.

5 – DO CONTROLE E DA ALTERAÇÃO DE PREÇO

5.1  -  Durante  a  sua  vigência,  os  preços registrados serão fixos  e  irreajustáveis  pelo
período de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da proposta, exceto nas
hipóteses,  devidamente  comprovadas,  de  quebra  do  equilíbrio  econômico-financeiro,
situação prevista na alínea “d”, do Inciso II, do Art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução
dos preços praticados no mercado.

5.2  -  Comprovada  a  redução  dos  preços  praticados  no  mercado,  a  Administração
convocará a empresa vencedora para, após negociação, redefinir os preços e alterar a
Ata de Registro de Preços.

5.3 - O reajuste será calculado de acordo com a variação do Índice Geral de Preços de
Mercado  (IGPM)  publicado  pela  Fundação  Getúlio  Vargas  obedecendo  a  seguinte
fórmula:

P= Pó x (I x lo), onde
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P= Preços Ajustados
Pó = Preços da Proposta
I = Índice do mês anterior do reajuste
lo = Índice do mês anterior da proposta 

5.4 –  O reajuste  apurado pela  fórmula  acima,  será  aplicado para  os serviços
realizados a partir do dia 1º do 13º mês.

6 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1-  Uma vez homologado o resultado da Licitação pela Autoridade Competente, será
formalizada  a  Ata  de  Registro  de  Preços,  documento  vinculativo  obrigacional,  com
características de compromisso para a futura contratação, com validade de  12 (doze)
meses, a  partir  da  sua  assinatura,  conforme  Art.  12  do  Decreto  Municipal  nº
9.829/2015, que regulamenta o inciso III do parágrafo 3º do Art. 15 da Lei 8.666/93.

6.2  -  O  Pregoeiro  convocará,  formalmente,  os  fornecedores  vencedores  com
antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, para assinar a Ata de Registro de Preços,
informando o local e a data para tanto.

6.2.1-  Sempre que o proponente vencedor  não atender  a convocação nos termos do
subitem 6.2  acima, será facultado à Administração convocar remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições ou revogar os item
específico ou a Licitação.

6.3 – A  Ata firmada com o Licitante vencedor poderá sofrer alterações nos termos do Art.
57, 58 e 65 da Lei nº 8666/93.

7 -  DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1 - O fornecedor registrado poderá ter seu registro de preços cancelado,  por intermédio
de Processo Administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7.2 - O cancelamento do seu registro poderá ser: por iniciativa da Administração, quando
o fornecedor registrado: 

7.2.1 -  Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar inferior àquele
praticado no mercado.

 Rua Quaresma Júnior – nº119 – Centro -Angra dos Reis - RJ - CEP 23900-290 -  Tel/Fax: (24) 3365-7200 - ramal 212      

 Site - www.angra.rj.gov.br -– E-mail –cultuar.dcl@angra.rj.gov.br
58

mailto:slc.dl@angra.rj.gov.br


Proc. Nº 
2015013200

Folha nº  
___________

                                                                                                        
ESTADO DO RIO DE JANEIRO                             
Prefeitura de Angra dos ReisFundação 
Cultural  de Angra dos Reis
Departamento de Compras e Licitações                            

 PREGÃO N.º 013/2015/FC.DCL

7.2.2  -  Perder  qualquer  condição  de  habilitação  ou  qualificação  técnica  exigida  no
Processo Licitatório.

7.2.3 -  Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.

7.2.4 -  Descumprir às obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços.

7.2.5 -  Não assinar o contrato ou deixar de retirar a Ordem de Serviço ou a respectiva
Nota de Empenho ou o instrumento equivalente, no prazo estabelecido neste Edital, sem
justificativa aceitável.

7.3  -  Em  qualquer  das  hipóteses  acima,  concluído  o  processo,  será  formalizado  o
respectivo apostilhamento na Ata de Registro de Preços, bem como, será informado aos
proponentes a nova Ordem de Registro.

8 -  DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 -  A  Ata de Registro de Preços poderá ser revogada pela Administração:

8.1.1 -  Automaticamente;

8.1.2 -  Por decurso de prazo de vigência;

8.1.3 -  Quando não restarem fornecedores registrados;

8.1.4 -  Pela Administração, quando caracterizado o interesse público.

9  -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1   -   As  seguintes  sanções  poderão  ser  aplicadas  aos  licitantes,  sem prejuízo  da
reparação dos danos causados à  CULTUAR e das demais cominações definidas neste
instrumento, garantida a defesa prévia:
 
9.1.1  -  Advertência;

9.1.2 - Multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor total da Ordem de Fornecimento,
por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º (trigésimo) dia, quando então serão
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aplicados mais 10% (dez por cento) sobre o percentual já aplicado diariamente, todos
incidentes sobre o valor total do material em atraso.
 
9.1.3  -  Multa de 5% (cinco por cento) do valor da Ordem de Fornecimento, em qualquer
hipótese de inexecução parcial de contrato ou de qualquer outra irregularidade;

9.1.4  -  Multa de 20% (vinte por cento) do valor total registrado, em caso de rescisão da
Ata de Registro de Preços  por inadimplência do contratado.  

9.1.4.1 -  As multas  previstas  neste subitem não têm caráter  compensatório  e  o seu
pagamento  não  eximirá  a  contratada  da  responsabilidade  por  perdas  e  danos
decorrentes da infração cometida;

9.1.5  -  Suspensão do direito de participar em licitação e de contratar com o a CULTUAR,
por um  prazo de até 02 (dois) anos;

9.1.6  -  Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do
Município de Angra dos Reis, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no
artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e  artigo 14 do Decreto
Municipal nº 4.748 de 26 de setembro de 2005.

____________________________________
PRESIDENTE - CULTUAR

________________________________
 PREGOEIRO(A) – CULTUAR

____________________________
REPRESENTANTE

EMPRESA VENCEDORA
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