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EDITAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

 
LICITAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE – EPP E MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL - MEI. 
 

PREÂMBULO 
 
A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV, através do Pregoeiro Público 
BRUNO FELISBERTO DA SILVA, designado pela Portaria nº 096/2017 publicada em 18/08/2017, 
torna público a instauração da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL POR LOTE, regido pela Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, Lei Complementar 
n° 123 de 14.12.2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014 aplicando 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na lei Federal n° 8.666 de 21.06.1993 
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a realizar-se às 09h00min no dia 07 de 
Dezembro de 2017, na Sede da Prefeitura Municipal do Ipojuca, situada na Rua Cel. João de 
Souza Leão, s/n – Centro – Ipojuca – PE. 
 
OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e hora, salvo as disposições em contrário. 
 
 
1. DO OBJETO 
 
 
1.1 A presente licitação tem por objeto Contratação de empresa especializada para organização 
estrutural, ornamentação e prestação de serviço de Buffet, com o fornecimento de Água 
Mineral, Coffe Breack e Almoço, destinados a atender as necessidades do IpojucaPrev na 
realização da Conferência que reunirá os Aposentados e Pensionistas ativos e inativos no dia 
14 de Dezembro de 2017, de acordo com as características e quantidades previstas no ANEXO II, 
do presente edital. 
 
 
2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Poderão participar deste Pregão Presencial exclusivamente as empresas enquadradas como 
Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, 
nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, no seu inciso I, do Art. 48 (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 147/2014) desde que atendam o disposto nos títulos DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO e DA PROPOSTA DE PREÇOS, e apresentarem a Declaração de Pleno 
Atendimento aos Requisitos de Habilitação – Anexo III.  

 
2.1.1. Não se aplicará a exigência deste subitem, quando não houver um mínimo de 3 (três) 
fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno 
porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no 
instrumento convocatório (Redação dada pelo Art. 49, Inc. II da Lei Complementar n° 
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014). Prevalecendo na forma dos art. 44 
e 45 da referida Lei.  

 
2.2 Estarão impedidas de participar deste Pregão Presencial, Empresas que: 
 

a) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração, nos 
termos do art. 87, III da Lei n. 8.666/93; 
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b) Sejam declarados inidôneos em qualquer órgão da Administração Pública, nos termos do 

art. 87, IV da Lei n. 8.666/93; 
 

c) Estejam impedidos de licitar e contratar, com base no art. 7º da Lei n. 10.520/02. 
 

 
3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 Instaurada a sessão, os licitantes, por intermédio de seus representantes, apresentarão 
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, podendo 
assinar a declaração em modelo fornecido pelo pregoeiro. 
 
3.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 
a) Ato de inscrição, devidamente registrado na Junta comercial, consolidado ou com 

alterações, se houver, em se tratando de empresários individuais; 
 

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as suas alterações ou o respectivo 
instrumento de consolidação contratual em vigor, com as alterações, se houver, 
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresariais; 
 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício, em se tratando de Sociedade por Ações; 
 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 

e) Tratando-se de procurador, além dos documentos exigidos nos itens a, b, c, d, com 
indicação dos poderes do mandante para outorga, o instrumento de procuração pública ou 
particular com firma reconhecida, com poderes específicos para formular lances, negociar 
preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame; 

 
f) Documento oficial de identificação que contenha foto do representante do licitante; 

 
g) Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos de Habilitação, conforme modelo anexo a 

este edital; 
 

h) Para efeito de aplicação da Lei Complementar n° 123 de 14.12.2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, o licitante enquadrado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deve apresentar declaração do próprio licitante, conforme modelo anexo a 
este edital, acompanhada da Certidão Simplificada ou Declaração de Enquadramento 
emitida pela Junta Comercial da Sede da Licitante, ou documento equivalente que 
comprove tal condição, expedida em até um ano antes da abertura das propostas. 

 
 
3.3 As credenciais, as declarações e o documento de que tratam os subitens acima, devem ser 
apresentados em separado dos envelopes n° 01 e 02 e serão anexadas ao processo. 

 
3.4 Os licitantes que não se fizerem representar ou cujos representantes não portarem documentos 
que os credenciem e os identifiquem não poderão rubricar documentos ou praticar outros atos 
pertinentes a esta licitação. 
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3.5 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado. 
 

3.6 É vedada à representação de mais de um licitante por um mesmo representante. 
 
3.7 Os documentos necessários para Credenciamento poderão ser apresentados em original, ou por 
qualquer processo de cópia, desde que autenticada por tabelião de notas ou ainda por publicação 
em órgão de imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade. 
 
3.8 Será facultada a possibilidade de autenticação de cópias dos documentos pelo Pregoeiro ou por 
membro de sua equipe de apoio. 
 
 
4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
 
4.1 A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo 
estabelecido no Anexo III do Edital, deverá ser apresentada fora dos envelopes números 01 e 02, 
mencionados adiante. 

 
4.2 No local, data e horário fixado no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá apresentar ao 
Pregoeiro, a proposta e os documentos para habilitação, separadamente, em 02 envelopes 
fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 
seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA DE PREÇO 
A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA – IPOJUCAPREV 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017 
DATA: 07/12/2017 – 09h00min 
 
ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA – IPOJUCAPREV 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017 
DATA: 07/12/2017 – 09h00min 

 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1 A proposta de preço contida no Envelope Proposta deverá ser apresentada em uma via, 
emitida por computador ou datilografada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos 
ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal do licitante. 

5.2 A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações: 

a) Número do Processo e do Pregão; 

b) Razão Social e CNPJ; 

c) Descrição do objeto da presente licitação; 

d) Prazo de Execução até a data da realização do evento, ou seja, até dia o 14 de Dezembro 
de 2017. 

e) Número (s) de telefone (s) e de fax, e-mail, se houver, endereço com CEP, indicação do 
banco, com agência e número de conta, para efeito de emissão de nota de empenho e 
posterior pagamento; 

5.3 A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento e 
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abertura dos envelopes Proposta e Documentação. 

5.3.1Caso este prazo não esteja expressamente indicado na “Proposta”, o mesmo será 
considerado como aceito para efeito de julgamento. 
 
5.3.2 Se por motivo de força maior, a adjudicação não ocorrer dentro do período de validade 
da proposta, e caso persista o interesse deste Órgão, poderá ser solicitada prorrogação 
geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

 
5.4 Na proposta a ser apresentada a licitante deverá informar obrigatoriamente, a(s) 
quantidade(s), o(s) valor(es) unitário(s) com até 2(duas) casas decimais, e global(is) de todos os 
itens que compõem o(s) lote(s), descrevendo detalhadamente as suas características técnicas em 
conformidade com a Planilha constante no Termo de Referência e modelo de Proposta de Preços – 
Anexo VII. 
 

5.4.1 É facultado o uso do modelo de proposta – Anexo VII, podendo o licitante utilizar-se de 
formatação de sua preferência, com tanto que esteja de acordo com as exigências do edital. 

 
5.5 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos 
originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações 
essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro. 

5.6 Declaração formal de que nos preços ofertados estão incluídas despesas com administração, 
pessoal, obrigações patrimoniais, Trabalhistas, transporte, ferramentas e utensílios, equipamentos, 
e todos os tributos e demais encargos decorrentes da prestação dos serviços. 

 

6. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

6.1 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do 
Município de Ipojuca. 

 

7. DO JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
7.1 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO 
GLOBAL POR LOTE. 
 
7.2 Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a 
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo 
ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que 
atenderem plenamente a esses requisitos. 
 
7.3 Feito isso, o Pregoeiro classificará a licitante autora da proposta de menor preço global por 
lote e todas aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez) por cento, 
em relação ao menor preço ofertado, dispostos em ordem crescente, para que os representantes 
legais das licitantes participem da etapa de lances verbais. 
 
7.4 Quando não forem identificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas, a partir do critério 
definido no item anterior, o Pregoeiro fará a classificação dos 03 (três) menores preços sucessivos, 
em ordem crescente, quaisquer que sejam os valores ofertados, para que os representantes legais 
das empresas participem, também, da etapa de lances verbais. Havendo empate no terceiro valor, 
serão convocadas todas as licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço. 
 
7.5 - Após a análise das propostas, estas serão desclassificadas quando: 
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7.5.1 - Apresentarem preços excessivos ao valor estimado ou com preços manifestamente 
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com 
a execução do objeto; 

 
7.5.2 - Não atenderem às exigências contidas neste Pregão. 

 
8. DOS LANCES VERBAIS 
 
8.1 Somente poderão ofertar lances, a licitante ou seu representante legal devidamente 
credenciado. 
 
8.2 A licitante oferecerá lance verbal sobre os preços por lote ofertado. 
 
8.3 Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação 
final far-se-á pela ordem crescente dos preços. 
 
8.4 Será considerada como mais vantajosa para o PMP à oferta de menor preço global por lote, 
proposto e aceito, obtido na forma do item anterior. 
 
8.5 Encerrada a etapa de lance, o pregoeiro verificará a existência de direito de preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de Pequeno Porte, na forma dos art. 44 e 45 da Lei 
complementar nº. 123/2006, adotando-se os seguintes procedimentos: 
 
8.6 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
8.7 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao 
melhor preço. 
 
8.8 No caso de empate em duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma: 
 

a) A Microempresa e empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta de preço prazo máximo de 05 (cinco) minutos após encerramento 
dos lances, sob pena de preclusão; 
 

b) Não ocorrendo à contratação da Microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
item 7.12 deste edital, serão convocados as remanescentes que por ventura se enquadrem 
na hipótese do item 7.11 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 

 
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresa de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 7.11 deste edital, será 
realizado sorteio entre elas para se identifique àquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta; 

 
d) Na hipótese da não-contratação de micro ou pequenas empresas nos termos previstos nas 

alíneas a e b deste subitem, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente de menor preço. 
 

8.9 O disposto no item 7.12 e suas alíneas somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso o empate entre 
duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado sorteio em ato público, com a 
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participação de todos os licitantes.     
 
8.10 Aceita a proposta de menor preço global por lote, será aberto o envelope Documentação, 
contendo os documentos de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das 
suas condições habilitatórias. 
 
8.11 Nas situações previstas nos incisos XI e XVI do art. 4º da Lei 10.520/02, o Pregoeiro poderá 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço: 
 
8.12 Caso não se realize lances verbais ou a empresa não credencie representante para participar 
da sessão, serão considerados os preços das propostas escritas; 

a) Neste caso ficará a critério do pregoeiro e da equipe de apoio adjudicar a empresa pelo 
preço cotado, tendo como parâmetro o orçamento da PMP. 
 
b) Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades constantes neste edital. 

 
8.13 Verificado que a proposta de menor preço global por lote atende às exigências fixadas neste 
Edital, quanto à proposta e à habilitação, será a respectiva licitante declarada vencedora do 
certame. 
 
8.14 O(s) Licitante(s) declarado(s) vencedor(es) (em caso de haver lances), em caso de 
declarado habilitado, deverá(am) apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis, proposta 
ajustada em função dos lances. 

 
9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
9.1 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório de Notas ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio da Administração, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 

 
a) Todas as folhas dos documentos constantes dos envelopes deverão preferencialmente 

ser rubricadas e numeradas seqüencialmente da primeira à última folha, na ordem 
solicitada, de modo a refletir o seu número exato. 
 

b) Os documentos expedidos pela internet deverão ser consultados pelo Pregoeiro ou por 
membro da equipe de apoio da Administração para conferência de autenticidade junto ao 
site do órgão expedidor. 

 
9.2 A documentação relativa à Habilitação Jurídica consistirá em: 
 

a) Ato de inscrição, devidamente registrado na Junta comercial, consolidado ou com 
alterações, se houver, em se tratando de empresários individuais. 
 
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as suas alterações ou o respectivo 
instrumento de consolidação contratual em vigor, com as alterações, se houver, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresariais. 
 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício, em se tratando de Sociedade por Ações. 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
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Obs: O Objeto Social das empresas participantes deste Pregão deverá ser igual ou simular ao que 
dispõe o subitem 1.1 deste Edital. 
 
As empresas que apresentarem os documentos exigidos nas alíneas a, b, c, d do subitem 3.2, estão 
facultadas à apresentação dos documentos exigidos neste subitem. 
 

 
9.3 A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.); 

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de 
Débitos, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Créditos Tributários 
Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive as contribuições previdenciárias e de terceiros; 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada mediante o 
fornecimento de Certidão de Regularidade Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda 
do domicílio ou sede do licitante. Considerando-se o licitante com filial no Estado de 
Pernambuco, deverá apresentar, também, a CRF de Pernambuco; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada mediante o 
fornecimento de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal 
do domicílio ou sede da licitante. 

f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei Federal nº 12.440/2011 e Resolução 
Administrativa nº 1.470/2011 do TST. 

9.3.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma 
restrição; 
 
9.3.2 Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno porte, 
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo momento inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com eleito de negativa.  

 

9.4 A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em: 
 

a) O licitante deverá apresentar atestado(s), emitido(s) por entidade(s) de direito público ou 
privado, comprovando que a empresa licitante executou e/ou executa fornecimento/ serviço 
compatível com o objeto do presente certame (APLICAVEL PARA OS LOTES 01, 02, 04, 
05 e 06); 
 

b) Certidão de registro da empresa expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA (APLICAVEL SOMENTE PARA O LOTE 03 e 04); 
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c) Capacitação técnico-profissional: Comprovação da licitante de possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para a realização da licitação, profissional(is) de nível superior 
(Engenheiro Elétrico), ou outro(s) reconhecidos pelo CREA, detentor(es) de atestado de 
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços 
foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – 
CAT, expedida(s) pelo conselho retro mencionado, que comprove(em) ter o(s) 
profissional(is) executado, para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, 
serviços de características similares às do objeto da presente licitação (APLICAVEL 
SOMENTE PARA O LOTE 03); 
 

d) Capacitação técnico-profissional: Comprovação da licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para a realização da licitação, profissional(is) de nível superior 
(Engenheiro Civil – Exigido para o Item 01 do Lote 04), ou outro(s) reconhecidos pelo 
CREA, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) 
no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo conselho retro 
mencionado, que comprove(em) ter o(s) profissional(is) executado, para órgão ou entidade 
da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito 
Federal, ou ainda para empresa privada, serviços de características similares às do objeto 
da presente licitação (APLICAVEL SOMENTE PARA O LOTE 04); 
 

e) A comprovação de que o(s) profissional(ais) indicado(s) pertença(m) ao quadro permanente 
da empresa, deverá ser feita mediante apresentação dos seguintes documentos: cópia do 
contrato de prestação de serviços, ou da carteira profissional de trabalho, no caso de 
empregado da empresa, ou através de registro deste empregado como integrante do quadro 
permanente da licitante, comprovado através da CRQ – Certidão de Registro e Quitação 
Pessoa jurídica, expedida pelo CREA, ou ainda através da apresentação de cópia do 
Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente, no caso de 
proprietário ou sócio. Os registros perante o CREA deverão observar a Lei nº 5.194/66 
(APLICAVEL SOMENTE PARA O LOTE 03 e 04); 
 

f) Certidão de registro do profissional expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA (APLICAVEL SOMENTE PARA O LOTE 03 e 04). 

 
9.5 A documentação relativa à Qualificação Econômico-financeiro: 
 

a) Certidão negativa de pedido de falência, concordata e/ou recuperação judicial, expedida pelo 
cartório distribuidor da sede do licitante, expedida no máximo há 60 (Sessenta) dias da data 
fixada para recebimento das propostas. 

 
9.6 Declarações: 
 

a) Declaração expressa (Modelo – Anexo IV) de que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
9.7 Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em substituição 
aos documentos relacionados neste Edital. 
 
9.8 Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou 
apresentá-los em desacordo com as exigências deste edital, ressalvadas as restrições relativas à 
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar n° 123 de 14.12.2006. 
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10. DAS CONDIÇÕES GERAIS, VIGÊNCIA E FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
10.1 Os serviços serão realizados em Clube de Campo, localizado no Engenho Cachoeira, 
Ipojuca/PE .  
 
10.2 O IpojucaPrev prevê a realização da Conferência com um número médio estimado de 500 
(quinhentas) pessoas participantes. 
 
10.3 Os quantitativos informados são meramente estimativo sendo o total de participantes o máximo 
a ser contratado com relação aos serviços de buffet, cadeiras e mesas. 
 
10.4 Os serviços acontecerão, de forma única e integral, no dia 14 de dezembro de 2017 das 9h 
as 17h, podendo, entretanto, excepcionalmente ocorrer mudança na data da realização desta 
conferência. 
 
10.5 Os serviços deverão ser solicitados com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência, informando o número estimado de participantes para o evento, bem como o(s) 
item(ns) a ser(em) executado(s), confirmando, inclusive, o local, horário e a data em que será 
realizado. 
 
10.6 O evento poderá sofrer atrasos com a consequente modificação do horário ou da data para 
execução dos serviços.  
 
10.7 A EMPRESA VENCEDORA deverá se apresentar no local determinado com toda infraestrutura 
necessária para execução do trabalho a que foi contactada, com antecedência mínima de 03 (três) 
horas antes do horário marcado para o início do evento.  
 
10.8 A contratação terá um prazo de vigência até a data da realização do evento, ou seja, até o dia 
14 de Dezembro de 2017. 
 
10.9 Os serviços serão prestados e entregues de forma única e integral, no dia 14 de Dezembro 
de 2017 das 09h as 17h, no Clube de Campo, localizado no Engenho Cachoeira, Ipojuca/PE. 
 
 

11. DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal com o 

recibo em anexo, devidamente atestada por servidor designado. 

 
11.2 A Nota Fiscal/Fatura da Contratada tem que possuir o mesmo CNPJ dos documentos 
apresentados nos documentos de habilitação da licitação, sob pena de não ser processada e não 
paga. 

11.3 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá 

ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere o direito a acréscimos de qualquer 

natureza. 
 
11.4Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância 
que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da 
respectiva regularização; 
 
11.5 A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, agência e 
número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 
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11.6 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 
responsabilidade da Contratada. 
 
 
12.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
12.1 Os recursos para cobrir as despesas com a presente licitação estão previstos na seguinte 
Dotação Orçamentária: 
 

12.05 – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV 
09.272.1241.2068 – GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO 
3.3.90.39 - 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
13.1. Executar o serviço imediatamente após a assinatura do Contrato e emissão da ORDEM DE 
SERVIÇO.  
 
13.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao IpojucaPrev;  
 
13.3. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação. 
 
13.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.  
 
13.5. Responsabilizar-se pela entrega/prestação dos serviços objeto da contratação  
 
13.6. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento da entrega/prestação do objeto contratado.  
 
13.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato, sem prévia e expressa anuência do 
IpojucaPrev.  
 
13.8. Executar a entrega/ prestação dos serviços dentro do prazo determinado.   
 
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
14.1. Acompanhar e fiscalizar o andamento da entrega; prestação dos serviços, por intermédio de 
servidor designado pelo IpojucaPrev.  
 
14.2. Efetuar o pagamento na condição e preço pactuado.  
 
14.3. Proporcionar todas as facilidades para que a fornecedor/ prestador dos serviços possa 
desempenhar a entrega do objeto dentro das normas do contrato.  
 
14.4. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as obrigações assumidas pelo 
fornecedor/ prestador dos serviços. 
 
 
15.  DAS PENALIDADES 

 
15.1 Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar documento ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento 
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da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação da multa 
prevista no item seguinte; 
 
15.2 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:  
 

a) Pelo atraso na prestação do serviço executado, em relação ao prazo estipulado, 
de 1% (um por cento) do referido serviço solicitado, por dia decorrido, até o limite de 
10% (dez por cento);  
 
b) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o 
vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço 
solicitado;  

 
c) Pela demora em corrigir falha na prestação do serviço, a contar do segundo dia da 
data da notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do serviços 
solicitado, por dia decorrido;  
 
d) Pela recusa em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como 
recusa o serviço não efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 
10% (dez por cento) do valor do serviços solicitado;  
 
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou 
no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por 
cento) do valor do serviço solicitado, para cada evento.  

 
15.3 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar 
da aplicação da penalidade, o contratado cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro 
das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual. 
 
15.4 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 
 
 
16. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
16.1 Das Impugnações 
 

16.1.1 Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente 
Edital, sempre por escrito e mediante protocolo, na Comissão Permanente de Licitações do 
IpojucaPrev, no endereço indicado no preâmbulo deste edital. 
 

16.2 Dos Recursos 
 

16.2.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, 
a intenção de recorrer, sendo permitida ao Pregoeiro a retratação, devidamente motivada, de 
sua decisão, nos termos da Lei nº 10.520/02. 
 
16.2.2 Em havendo interesse em recorrer, o licitante interessado fará uma síntese das razões 
do recurso, sendo-lhe permitida a juntada de documentos no prazo de 03 (três) dias, contados 
a partir do encerramento da sessão pública, devendo os documentos serem entregues na 
Comissão Permanente de Licitações do IpojucaPrev.    
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16.2.3 Neste caso, todos os demais licitantes serão intimados, na sessão pública, a 
apresentar contra-razões, no mesmo prazo de 03 (três) dias, contados a partir do término do 
prazo do recorrente. 
 
16.2.4 A falta de manifestação imediata e motivada dos licitantes importará a decadência do 
direito de recurso. 
 
16.2.5 Os recursos interpostos e as respectivas contra-razões serão deliberados pela 
Assessoria Jurídica, após apreciação pelo Pregoeiro, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
16.2.6 O acolhimento do recurso importará na invalidação exclusivamente dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
16.2.7 O recurso interposto contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

 
 
17. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
17.1 Não havendo recurso, o Pregoeiro fará imediatamente a adjudicação do objeto da licitação ao 
proponente declarado vencedor e encaminhará o processo a Autoridade Superior para 
homologação. 
 
17.2 Em havendo recurso, o Pregoeiro encaminhará o processo à autoridade superior para deliberar 
sobre o mesmo. Após a deliberação, o processo será adjudicado e homologado pela autoridade 
superior.  
 
 
18. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
18.1 DA FORMALIZAÇÃO 
 

18.1.1 A empresa vencedora do certame terá o prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir da 
convocação, para assinar o Contrato. 
 
18.1.2 A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades 
estabelecidas no item 13 deste edital. 
 
18.1.3 No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora deverá apresentar 
documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu 
representante a assinar o contrato em nome da empresa. 
 
18.1.4 Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura 
do contrato, será verificada a aceitabilidade da proposta e a habilitação de outra licitante, 
observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, a ele 
adjudicado o objeto do certame e convocada para celebrar o contrato. 

 
 
19.  DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
19.1 A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, 
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
19.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
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assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
19.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, ou nas 
hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível. 
 
19.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

 
20.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
20.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o IpojucaPrev 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente 
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 
fundamentado devidamente publicado na imprensa local, para conhecimento dos participantes da 
licitação.  
 
20.2 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
20.3 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria estar contida no ato da sessão pública. 
 
20.4 A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste 
Edital.  
 
20.5 As dúvidas quanto à interpretação dos termos deste Edital e seus anexos, bem como quaisquer 
incorreções ou discrepância neles encontradas deverão ser encaminhadas ao Pregoeiro, por escrito, 
em até 02 (dois) dias antes da data de entrega da documentação de habilitação e das propostas, no 
endereço abaixo:  
 

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA – IPOJUCAPREV 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
Pregoeiro: BRUNO FELISBERTO DA SILVA 
Endereço: Rua do Comércio, 152, Centro, Ipojuca – PE, CEP: 55590-000 
Fone: 81 3551-2523 
E-mail: ipojucaprev.cpl@gmail.com 

 
20.6 Em caso de impugnação, o interessado deverá apresentar documento escrito diretamente ao 
Pregoeiro, no endereço acima, no horário de expediente da repartição, devendo ser observados os 
prazos e condições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei nº 8.666/93. 
 
20.7Os casos omissos neste Edital serão decididos com base nas Leis n°s8.666/93 e 10.520/02 e 
demais normas que regem a matéria. 
 
20.8 Fazem parte integrante deste edital os seguintes documentos: 
 

Anexo I  Termo de Referência 
Anexo II  Planilha com Especificações, Quantidades e Valores Estimados 
Anexo III              Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação 
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Anexo IV  Declaração do Cumprimento do Disposto no inciso XXXIII do art. 7° da  
   Constituição Federal 
Anexo V  Declaração de Enquadramento como ME ou EPP 
Anexo VI  Minuta do Contrato 
Anexo VI I Modelo de Proposta de Preços 

 
 
 

 
Ipojuca/PE, 24 de Novembro de 2017. 

 
 

 

 

 
BRUNO FELISBERTO DA SILVA 

Pregoeiro 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. OBJETO: 
 
1.1 Contratação de empresa especializada para organização estrutural, ornamentação e 
prestação de serviço de Buffet, com o fornecimento de Água Mineral, Coffe Breack e Almoço, 
destinados a atender as necessidades do IpojucaPrev na realização da Conferência que 
reunirá os Aposentados e Pensionistas ativos e inativos no dia 14 de Dezembro de 2017, 
conforme especificações e quantidades constantes em anexo. 
 
 
2. JUSTIFICATIVA: 
 
2.1 Essa solicitação se faz necessária para atendimento a demanda da Autarquia Previdenciária do 
Ipojuca - IpojucaPrev, na realização da Conferência que reunirá os Aposentados e Pensionistas 
ativos e inativos, no dia 14 de Dezembro de 2017, ocasionando a necessidade de organização 
estrutural, ornamentação e prestação de serviço de Buffet, com o fornecimento de Água Mineral, 
Coffe Breack e Almoço.  
 
 
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
 A CONTRATADA prestará os serviços objeto deste termo da seguinte forma:  
 
3.1. Das Condições Gerais:  
 
3.1.1. Os serviços serão realizados em Clube de Campo, localizado no Engenho Cachoeira, 
Ipojuca/PE.  
 
3.1.2. O IpojucaPrev prevê a realização da Conferência com um número médio estimado de 500 
(quinhentas) pessoas participantes. 
 
3.1.3. Os quantitativos informados são meramente estimativo sendo o total de participantes o 
máximo a ser contratado com relação aos serviços de buffet, cadeiras e mesas. 
 
3.1.4. Os serviços acontecerão, de forma única e integral, no dia 14 de dezembro de 2017 das 9h 
as 17h, podendo, entretanto, excepcionalmente ocorrer mudança na data da realização desta 
conferência. 
 
3.1.5. Os serviços deverão ser solicitados com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência, informando o número estimado de participantes para o evento, bem como o(s) 
item(ns) a ser(em) executado(s), confirmando, inclusive, o local, horário e a data em que será 
realizado. 
 
3.1.6. O evento poderá sofrer atrasos com a consequente modificação do horário ou da data para 
execução dos serviços.  
 
 
3.2 Das Condições Específicas: 
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3.2.1 As especificações detalhadas dos serviços a serem prestados constam da Planilha 
de Formação de Preços, ANEXO deste Termo de Referência. 

 
3.2.2 O transporte e o deslocamento dos funcionários do CONTRATADO e de fornecedores 
serão de responsabilidade da própria empresa. 
 
3.2.3 Todos os impostos e contribuições referentes à contratação de serviços e de recursos 
humanos para a prestação dos serviços objeto desse contrato são de responsabilidade do 
CONTRATADO. 
 
 
3.2.3 SERVIÇOS DE EVENTOS (LOTE 01) 
 

 Item 01: 
O serviço de Cerimonialista deverá ser executado por profissional com experiência na atividade de 
Cerimonialista, com domínio das regras de etiqueta, capacitada para identificar, abordar 
adequadamente e conduzir autoridades e convidados VIP, elaborar e acompanhar a execução do 
cerimonial do evento, do protocolo e da ordem de precedência; preparar mesa-diretora e nominatas; 
e administrar satisfatoriamente situações imprevistas. Deverá ter experiência no trato com 
autoridades e habilidade em lidar com pessoas. 
 
A EMPRESA disponibilizará Mestre-de-cerimônias, do sexo feminino, apto a conduzir solenidades, 
com atitudes discretas, boa dicção e atento ao roteiro estabelecido pelo coordenador do cerimonial.  
 
São requisitos mínimos do Mestre-de-cerimônias:  
 

a) Não cumprimentar nem se apresentar ao público.  
b) Usar de preferência verbos na terceira pessoa do singular ou na primeira do plural, 

conferindo impessoalidade ao discurso. Quando agradecer, deve fazê-lo em nome da 
Instituição ou da unidade/órgão.  

c) Deve apresentar-se vestindo traje formal completo, nem tatuagens ou piercings aparentes, 
com sapatos fechados, camisas, calça ou saia preta social.  

 
 

 Item 02: 
O serviço deverá ser executado por profissional capacitado e com experiência na atividade de 
recepção a eventos, dinâmico, com habilidade em lidar com pessoas e no trato com autoridades. 
Deverá: agir com presteza, polidez e cortesia, sob qualquer circunstância; apresentar-se 
uniformizado(a) com roupa clássica, ter os cabelos presos e maquiagem leve(no caso do sexo 
feminino) ou estar adequadamente penteado e de barba feita ou aparada (no caso do sexo 
masculino), ser capacitado para atender as solicitações do palestrante/conferencista, autoridades 
convidadas, contratante e demais participantes, no local do evento; auxiliar no receptivo do local de 
chegada. 
 
A EMPRESA disponibilizará recepcionistas do sexo feminino ou masculino, qualificadas, portando 
rádio comunicador e adequadamente uniformizadas para receber, identificar e atender as 
autoridades e convidados no evento.  
 
Deveram ficar à disposição da ADMINISTRAÇÃO até o final da Conferência.  
 
Somente poderão se ausentar do local do evento com prévia autorização da ADMINISTRAÇÃO;  
 
São requisitos mínimos para recepcionistas:  
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a) Devem possuir, no mínimo, escolaridade de nível médio completo ou equivalente, como boa 
dicção e caligrafia. 

b) Devem ser treinadas(os) para a prestação dos serviços objeto desta contratação, com 
especial observância do que tange ao conhecimento básico de cerimonial público, protocolo 
e precedência; 

c) Devem apresentar-se com uniformizado(a) com roupa clássica, ter os cabelos presos e 
maquiagem leve(no caso do sexo feminino) ou estar adequadamente penteado e de barba 
feita ou aparada (no caso do sexo masculino). Recomenda-se fortemente retirar os 
piercings, se houver. 

d) Simpatia e cordialidade para com os participantes, sejam eles convidados comuns ou 
autoridades, são itens essenciais.  

e) Devem comunicar apenas o essencial para o evento, sem conversas paralelas ou 
particulares. 

f) As(os) recepcionistas devem ser treinadas(os) e orientadas(os) para se conduzirem de 
acordo com as exigências do evento: recepção e condução de autoridades e convidados 
(preenchimento correto de nominatas e auxílio da ordem de precedência), entrega de 
certificados, crachás e pastas (em ordem alfabética), resolução de dúvidas gerais dos 
participantes, inscrições, auxílio de auditório. 

 

 Item 03: 
Executado por profissional capacitado e uniformizado para a realização de serviços de limpeza e 
conservação nas dependências do evento e cercanias, antes, durante e depois de sua realização, 
com todo o material de limpeza incluído. O sexo poderá ser definido pelo contratante, desde que 
justificável. 
 
A EMPRESA disponibilizará auxiliar de serviços gerais, adequadamente uniformizados para limpeza 
e conservação do ambiente do evento.  
 
Deveram ficar à disposição da ADMINISTRAÇÃO até o final da Conferência, bem como 
posteriormente para executar os serviços de limpeza geral do espaço.  
 
Somente poderão se ausentar do local do evento com prévia autorização da ADMINISTRAÇÃO;  
 
São requisitos mínimos para as o Auxiliar de Serviços Gerais:  
 

a) Devem apresentar-se uniformizados com todos os itens de proteção (Botas, Luvas, Marcará 
– caso necessite) e equipamentos (vassoura, pá, balde, rodo, etc) de limpeza e 
conservação. 

b) Simpatia e cordialidade para com os participantes, sejam eles convidados comuns ou 
autoridades, são itens essenciais.  

c) Devem comunicar apenas o essencial para o evento, sem conversas paralelas ou 
particulares. 

 
 
A empresa vencedora deverá se apresentar no local determinado com toda equipe necessária para 
execução do trabalho a que foi contactada, com antecedência mínima de 02 (duas) horas antes do 
horário marcado para o início do evento.  
 
3.2.4 EQUIPAMENTOS (LOTE 02) 
 
Os serviços de montagem dos equipamentos licitados deverão ser realizados pelo prestador dos 
serviços, no local indicado pelo IpojucaPrev, devendo ocorrer em até 12 (doze) horas, antes 
do início do evento, após o recebimento da ordem de serviço, seguindo rigorosamente as 
quantidades, mediante autorização contida na respectiva Ordem de Serviço, por escrito do 
IpojucaPrev. 



 

 
Rua do Comércio, nº. 152 – Centro – Ipojuca – PE – CEP: 55590-000 

Fone: (081) 3551-0982- CNPJ - 05.364.629/0001-34 
www.funprei.ipojuca.pe.gov.br 

 
Os equipamentos deverão ser montados, instalados e testados no local do evento, com 
antecedência mínima de 12 horas do início do evento. 
 
A desmontagem dos equipamentos deverá ocorrer em até 48 horas do término do evento. 
 
A empresa vencedora deverá se apresentar no local determinado com toda equipe necessária para 
execução/ manuseio dos equipamentos que necessitam de operação técnica, com antecedência 
mínima de 02 (duas) horas antes do horário marcado para o início do evento.  
 
Deverá estar incluso na prestação do serviço:  
 

a) Mão-de-obra técnica e qualificada para execução das referidas montagens e desmontagens; 
b)  Transporte de ida e volta de todos os equipamentos necessários;  
c) Manutenção preventiva de toda estrutura montada e instalada, no período que compreende 

desde o início das montagens até a efetiva desmontagem; 
d) Encargos fiscais;  
e) Segurança preventiva durante a instalação do equipamento, pois é de total responsabilidade 

da empresa contratada os equipamentos locados. 
 
 
3.2.5 ESTRUTURA (LOTES 03 e 04) 
 
Os serviços de montagem das estruturas licitadas deverão ser realizados pelo prestador dos 
serviços, no local indicado pelo IpojucaPrev, devendo ocorrer em até 12 (doze) horas, antes 
do início do evento, após o recebimento da ordem de serviço, seguindo rigorosamente as 
quantidades, mediante autorização contida na respectiva Ordem de Serviço, por escrito do 
IpojucaPrev. 
 
As estruturas deverão ser montadas, instaladas e testadas no local do evento, com 
antecedência mínima de 12 horas do início do evento. 
 
A desmontagem das estruturas deverá ocorrer em até 48 horas do término do evento. 
 
No que se refere aos itens 01 e 02 do Lote 03, a empresa vencedora deverá se apresentar no 
local determinado com toda equipe necessária para execução/ manuseio dos equipamentos que 
necessitam de operação técnica, com antecedência mínima de 02 (duas) horas antes do horário 
marcado para o início do evento.  
 
No que se refere aos itens 01 e 02 do Lote 03, e item 01 do Lote 04, a empresa vencedora 
deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA.  
 
Deverá estar incluso na prestação do serviço:  
 

a) Locação de todos os equipamentos necessários à montagem e desmontagem das 
estruturas;  

b) Mão-de-obra técnica e qualificada para execução das referidas montagens e desmontagens; 
c)  Transporte de ida e volta de todos os equipamentos necessários à montagem das 

estruturas;  
d) Manutenção preventiva de toda estrutura montada e instalada, no período que compreende 

desde o início das montagens até a efetiva desmontagem das estruturas; 
e) Encargos fiscais;  
f) Segurança preventiva durante a instalação do equipamento, pois é de total responsabilidade 

da empresa contratada os equipamentos locados. 
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3.2.6 ORNAMENTAÇÃO (LOTE 05) 
 
Os serviços de ornamentação, com a colocação das toalhas de mesa e colocação dos arranjos de 
flores deverão ser realizados pelo prestador dos serviços, no local indicado pelo IpojucaPrev, 
devendo ocorrer com antecedência mínima de 02 (duas) horas antes do horário marcado para 
o início do evento, após o recebimento da ordem de serviço, seguindo rigorosamente as 
quantidades, mediante autorização contida na respectiva Ordem de Serviço, por escrito, do 
IpojucaPrev. 
 

 Item 01 
As toalhas e sobre toalhas deverão ser em algodão, lisas, na cor verde claro ou similiar, sem 
quaisquer desenhos ou estampas. 
 

 Item 02 
O item 02 refere-se a arranjo circular. Eventualmente o CONTRATANTE poderá aceitar formato 
diverso desse, desde que formal e previamente aprovado. Nesse caso, a menor medida deverá ser 
igual ao diâmetro especificado (0,25m). A Contratada poderá utilizar vasos de sua propriedade, que 
serão recolhidos por esta ao final dos eventos. O arranjo floral é de propriedade da Contratante. 
 
 
 
3.2.7 MOBILIÁRIO (LOTE 06) 
 
As cadeiras e mesas colocados à disposição da CONTRATANTE deverão estar em bom estado de 
conservação e manutenção, não podendo apresentar: arranhões visíveis, furado ou rasgado; 
marcas ou revestimentos descascados; instabilidades; estruturas descoladas ou quebradas; ou 
qualquer defeito que possa colocar em risco a segurança dos usuários desses artigos. 
 
A colocação das mesas e cadeiras deverão ser realizados pelo prestador dos serviços no local 
indicado pelo IpojucaPrev, devendo ocorrer em até 12 (doze) horas, antes do início do evento, 
após o recebimento da ordem de serviço, seguindo rigorosamente as quantidades, mediante 
autorização contida na respectiva Ordem de Serviço, por escrito, do IpojucaPrev. 
 
A retirada do mobiliário deverá ocorrer em até 48 horas do término do evento. 
 
3.2.8 SERVIÇOS DE BUFFET (LOTE 07) 
 

 Dos Funcionários:  
 
Os funcionários deverão apresentar-se devidamente asseados, com cabelo curto ou presos, com 
unhas aparadas e limpas e, no caso dos homens, barbeados.  
 
Os garçons deverão apresentar-se uniformizados com sapatos pretos, meias sociais, gravatas-
borboleta, ternos pretos e camisas brancas ou com sapato preto, calça preta social e camisa sociais, 
gravata preta e avental longo preto, devendo os mesmos serem confeccionados com material de 
qualidade adequada, guardando uniformidade entre si. A escolha do uniforme a ser usado ficará a 
critério da Administração.  
 
As garçonetes deverão apresentar-se uniformizadas com sapatos fechados, meias finas, terninhos 
pretos, camisas brancas ou com sapato preto, calça preta social e camisa sociais e avental longo 
preto, devendo os mesmos serem confeccionados com materiais de qualidade adequada, 
guardando uniformidade entre si. A escolha do uniforme a ser usado ficará a critério da 
Administração.  
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Os cozinheiros e ajudantes de cozinha, além de uniformizados, deverão trabalhar com os seus 
cabelos devidamente cobertos, bem como utilizar luvas e aventais, para maior higiene no manuseio 
com os alimentos.  
 
 

 Do Manuseio e Preparo dos Alimentos:  
 
Os alimentos e bebidas deverão ser transportados em veículo apropriado.  
 
Em todas as fases de preparação dos alimentos, deverão ser obedecidas as técnicas corretas de 
culinária, mantendo os alimentos saudáveis e adequadamente temperados, respeitando as 
características próprias de cada ingrediente, assim como os diferentes fatores de modificação – 
físico, químico e biológico – no sentido de assegurar a preservação dos nutrientes.  
 
Na assepsia das verduras e frutas a serem utilizadas no preparo dos alimentos deverá ser 
empregado hipoclorito de sódio ou produto equivalente. 
 

 Dos Alimentos e das Bebidas:  
 
Os alimentos e bebidas deverão ser servidos de forma correspondente ao número de 
participantes/convidados, ou seja, em quantidade por pessoa durante o evento. 
 
Os alimentos deverão ser dispostos de forma harmoniosa nas travessas e bandejas, sendo a 
decoração por conta da empresa vencedora, em comum acordo com o IpojucaPrev. 
 
Quanto ao sabor dos pratos, estes não deverão ser excessivamente temperados nem insossos.  
 
Os alimentos utilizados devem ser, prioritariamente, frescos e naturais, evitando-se, sempre, os 
enlatados, corantes, aromatizantes químicos e sabores artificiais.  
 
Não reutilizar qualquer tipo de alimento anteriormente preparado.  
 
As frutas deverão ser frescas. Aquelas que destinarem-se ao consumo deverão ser descascadas e 
cortadas em cubo de acordo com instrução do gestor do contrato.  
 
Água Mineral deverá ser fornecida em garrafas de 300ml, sendo estimado a quantidade de 03(três) 
unidades por pessoa. 
 

 Dos Utensílios e Materiais:  
 
Os talheres de mesa e de serviço, bandejas, baixelas, travessas, bules, açucareiros, porta-
adoçantes, dentre outros, deverão ser em “inox”, modelo liso, sem ornamentos excessivos. 
 
As garrafas térmicas deverão ser em inox.  
 
As jarras para sucos deverão ser em vidro fino, transparente e liso. 
 
As jarras para água poderão ser em inox, modelo liso, sem ornamentos excessivos.  
 
Os copos de mesa deverão ser em vidro fino, incolor e liso, sem ornamentos excessivos. 
 
As louças, tais como: pratos, xícaras de chá, pires e outros, deverão ser em porcelana branca. 
  
Os utensílios de cozinha, tais como: tábua, colher, faca (cabo) e outros, deverão ser em polietileno, 
não podendo, em hipótese alguma, conter madeira ou partes em madeira.  
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Os guardanapos deverão ser em papel branco, lisos e de boa qualidade. 
 

 Dos Cardápios:  
 

 Cardápio I: Coffee Break; 
 

 Cardápio II: Almoço; 
 

 Água Mineral 
 
 

 Dos horários:  
 

 Coffee Break – 9h00min e 15h00min 
 

 Almoço – 12h00min 
 

 Água – 10h00min, 13h00min e 16h00min 
 
 
5. FORMA E LOCAL DE ENTREGA 
  
5.1 Os serviços serão prestados e entregues de forma única e integral, no dia 14 de Dezembro de 
2017 das 09h as 17h, no Clube de Campo, localizado no Engenho Cachoeira, Ipojuca/PE. 
 
5.2 Os pedidos serão efetuados por meio de requisição própria, emitida pelo Fiscal do Contrato, com 
pelo menos 48 horas de antecedência do evento. 
 
6. DA VIGÊNCIA: 
 
6.1 A contratação terá um prazo de vigência até a data da realização do evento, ou seja, até dia 14 
de Dezembro de 2017.  
 
 
7. DA FISCALIZAÇÃO: 
 
7.1. A entrega do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor na condição de representante 
IpojucaPrev, o qual deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a sua fiel e 
correta execução para fins de pagamento.  
 
7.2. No curso da entrega do objeto do contrato, caberá ao IpojucaPrev, diretamente ou por quem 
vier a indicar, o direito de fiscalizar o cumprimento das especificações exigidas, sem prejuízo 
daquela exercida pela empresa.  
 
7.3. O IpojucaPrev comunicará à empresa, por escrito, as deficiências porventura verificadas no 
objeto, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.  
 
7.4. A presença da fiscalização do IpojucaPrev, não elide nem diminui a responsabilidade da 
empresa.  
 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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8.1. Executar o serviço imediatamente após a assinatura do Contrato e emissão da ORDEM DE 
SERVIÇO.  
 
8.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 
assumidas, sem qualquer ônus ao IpojucaPrev;  
 
8.3. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação. 
 
8.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.  
 
8.5. Responsabilizar-se pela entrega/prestação dos serviços objeto da contratação  
 
8.6. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento da entrega/prestação do objeto contratado.  
 
8.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato, sem prévia e expressa anuência do 
IpojucaPrev.  
 
8.8. Executar a entrega/ prestação dos serviços dentro do prazo determinado.  
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
9.1. Acompanhar e fiscalizar o andamento da entrega; prestação dos serviços, por intermédio de 
servidor designado pelo IpojucaPrev.  
 
9.2. Efetuar o pagamento na condição e preço pactuado.  
 
9.3. Proporcionar todas as facilidades para que a fornecedor/ prestador dos serviços possa 
desempenhar a entrega do objeto dentro das normas do contrato.  
 
9.4. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as obrigações assumidas pelo 
fornecedor/ prestador dos serviços. 
 
9. DO PAGAMENTO: 
 
9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal com o 
recibo em anexo, devidamente atestada por servidor designado. 
 
9.2 A Nota Fiscal/Fatura da Contratada tem que possuir o mesmo CNPJ dos documentos 
apresentados nos documentos de habilitação da licitação, sob pena de não ser processada e não 
paga. 
 
9.3 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá 
ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere o direito a acréscimos de qualquer 
natureza. 
 
9.4 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância 
que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da 
respectiva regularização; 
 
9.5 A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, agência e 
número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 
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9.6 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 
responsabilidade da Contratada. 
 
 
10. DA ESTIMATIVA DE PREÇO DO OBJETO: 
 
10.1. O valor estimado para a realização do evento é de R$ 88.222,99 (Oitenta e oito mil duzentos 
e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), conforme planilha orçamentária anexo a este 
Termo de Referência, seguindo média cotações de preços de mercado. 
 
 
11.  DAS PENALIDADES 

 
11.1 Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar documento ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação da multa 
prevista no item seguinte; 
 
11.2 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:  
 

a) Pelo atraso na prestação do serviço executado, em relação ao prazo estipulado, 
de 1% (um por cento) do referido serviço solicitado, por dia decorrido, até o limite de 
10% (dez por cento);  
 
b) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o 
vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço 
solicitado;  

 
c) Pela demora em corrigir falha na prestação do serviço, a contar do segundo dia da 
data da notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do serviços 
solicitado, por dia decorrido;  
 
d) Pela recusa em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como 
recusa o serviço não efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 
10% (dez por cento) do valor do serviços solicitado;  
 
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou 
no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por 
cento) do valor do serviço solicitado, para cada evento.  

 
11.3 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar 
da aplicação da penalidade, o contratado cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro 
das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual. 
 
11.4 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 
 
 
12.  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
12.1 O licitante deverá apresentar atestado(s), emitido(s) por entidade(s) de direito público ou 
privado, comprovando que a empresa licitante executou e/ou executa fornecimento/ serviço 
compatível com o objeto do presente certame (APLICAVEL PARA OS LOTES 01, 02, 05, 06 e 07). 
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12.2 Certidão de registro da empresa expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA (APLICAVEL SOMENTE PARA OS LOTE 03 e 04); 

 
 

12.3 Capacitação técnico-profissional: Comprovação da licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para a realização da licitação, profissional(is) de nível superior 
(Engenheiro Elétrico), ou outro(s) reconhecidos pelo CREA, detentor(es) de atestado de 
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram 
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, 
expedida(s) pelo conselho retro mencionado, que comprove(em) ter o(s) profissional(is) executado, 
para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou 
do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, serviços de características similares às do 
objeto da presente licitação (APLICAVEL SOMENTE PARA O LOTE 03); 

 
12.4 Capacitação técnico-profissional: Comprovação da licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para a realização da licitação, profissional(is) de nível superior 
(Engenheiro Civil – Exigido para o Item 01 do Lote 04), ou outro(s) reconhecidos pelo CREA, 
detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da 
região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de 
Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo conselho retro mencionado, que comprove(em) ter o(s) 
profissional(is) executado, para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, 
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, serviços de 
características similares às do objeto da presente licitação (APLICAVEL SOMENTE PARA O LOTE 
04); 

 
12.5 A comprovação de que o(s) profissional(ais) indicado(s) pertença(m) ao quadro permanente da 
empresa, deverá ser feita mediante apresentação dos seguintes documentos: cópia do contrato de 
prestação de serviços, ou da carteira profissional de trabalho, no caso de empregado da empresa, 
ou através de registro deste empregado como integrante do quadro permanente da licitante, 
comprovado através da CRQ – Certidão de Registro e Quitação Pessoa jurídica, expedida pelo 
CREA, ou ainda através da apresentação de cópia do Estatuto ou Contrato Social, devidamente 
registrado no órgão competente, no caso de proprietário ou sócio. Os registros perante o CREA 
deverão observar a Lei nº 5.194/66 (APLICAVEL SOMENTE PARA OS LOTES 03 e 04); 

 
12.6 Certidão de registro do profissional expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA (APLICAVEL SOMENTE PARA OS LOTES 03 e 04). 
 
 
13. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
 
13.1 Menor Preço Global por Lote 
 
 
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 

12.05 – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV 
09.272.1241.2068 – GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO 
3.3.90.39 - 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 

Ipojuca, 24 de Novembro de 2017. 
 
 

Vanusa Souza Nascimento 
Diretora Adm. e Fin. do IpojucaPrev 
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ANEXO II 
 

PLANILHA COM ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS 
 
 

LOTE 01 – SERVIÇOS DE EVENTOS 

Item Descrição Especificações  Unidade Quantidade 
Valor  

Unitário 
Estimado 

Valor 
Total 

Estimado 

01 Cerimonialista 

O serviço deverá ser executado por profissional com 
experiência na atividade de Cerimonialista, sob 
supervisão do contratante, com domínio das regras de 
etiqueta, capacitado(a) para: identificar, abordar 
adequadamente e conduzir autoridades e convidados 
VIP, elaborar e acompanhar a execução do cerimonial 
do evento, do protocolo e da ordem de precedência; 
preparar mesa-diretora e nominatas; e administrar 
satisfatoriamente situações imprevistas. Deverá ter 
experiência no trato com autoridades e habilidade em 
lidar com pessoas. 

Diária 01 R$ 675,08 R$ 675,08 
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02 Recepcionista 

O serviço deverá ser executado por profissional 
capacitado e com experiência na atividade de recepção 
a eventos, dinâmico, com habilidade em lidar com 
pessoas e no trato com autoridades. Deverá: agir com 
presteza, polidez e cortesia, sob qualquer circunstância; 
apresentar-se uniformizado(a) com roupa clássica, ter 
os cabelos presos e maquiagem leve(no caso do sexo 
feminino) ou estar adequadamente penteado e de barba 
feita ou aparada (no caso do sexo masculino), ser 
capacitado para atender as solicitações do 
palestrante/conferencista, autoridades convidadas, 
contratantre e demais participantes, no local do evento 
ou em outro definido pelo contratante; auxiliar no 
receptivo do local de chegada (aeroportos, estações, 
etc.) e no check in/chech out do local de 
hospedagem(hotéis, pousadas, etc.) 

Diária 05 R$ 267,81 R$ 1.339,07 

03 
Auxiliar de serviços 

gerais 

Executado por profissional capacitado e uniformizado 
para a realização de serviços de limpeza e conservação 
nas dependências do evento e cercanias, antes, durante 
e depois de sua realização, com todo o material de 
limpeza incluído. O sexo poderá ser definido pelo 
contratante, desde que justificável. 

Diária 05 R$ 139,28 R$ 696,38 

 
TOTAL DO LOTE 

 
R$ 2.710,53 

 
LOTE 02 – EQUIPAMENTOS 

 

Item Descrição Especificações Unidade 
Quanti
dade  

Valor 
Unitário 

Estimado 

Valor 
Total 

Estimado 
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01 
Projetor Multimídia 
3000 ansi-lumens 

Projetor multimídia, tipo datashow, de 3000 ansi-lumens, 
incluso: cabos adaptadores, controle remoto e ponteira 

laser. 
Diária 01 R$ 1.651,20 R$ 1.651,20 

02 Retroprojetor 2.500 lumens e 02 lâmpadas. Diária 01 R$ 1.374,07 R$ 1.374,07 

03 Tela de projeção 70’’ (1,42m x 1,07m) com tripé ou pendurada. Diária 01 R$ 390,82 R$ 390,82 

 
TOTAL DO LOTE 

 
R$ 3.416,09 

 
LOTE 03 – ESTRUTURA (Som e Iluminação) 

 

Item Descrição Especificações Unidade 
Quanti
dade  

Valor 
Unitário 

Estimado 

Valor 
Total 

Estimado 
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01 Som de médio porte 

01 Mesa de som digital com 32 canais, 01 Sistemas de 

caixas line array com 2,3 e 4 Vias; 08 caixas de sub de 

1200W RMS com 2 alto falantes de 18’; 08 caixas 

industrializadas line array de 2 ou 3 vias de 900W RMS; 

01 amplificação de acordo com o sistema; 01 multicabo 

de 24 vias com 50m; 01 multicabo para vias de 

crossover; 01 fonte estabilizadora de 5000W; 110/220W; 

01 Cabo de AC com Neutro 50m de comprimento; )1 

conjunto de cabos para a conexão de todo o sistema de 

som e iluminação; 01 Dvd player com entrada USB e 

compatível com formatos Mp3 e Mp4 de áudio e vídeo – 

Monitor – Sonorização para palco – 01 Mesa de som 

digital com 32 canais, 08 Vias de equalizador 31 bandas 

no mínimo; 05 amplificadores de potencias com 100W 

RMS por canal para as vias de monitor; 06 monitores 2 

x 12”com driver de titânio ou similar e potencias 400W 

RMS; 01 sistema de Side fill simples; 01 Caixa de Sub 

com alto-falante de 18” e 600W de potência; 01 

Cabeçote amplificador para contrabaixo com potência 

mínima de 200W RMS; 02 cabeçotes amplificadores 

para guitarra, valvulados com potencias mínima de 

100W RMS; 04 caixas acústicas  para guitarra com 

potencias mínima de 100W RMS; 01 caixa acústica para 

teclado com potência mínima de 165W RMS. 

Microfones e acessórios – 01 Microfone Sem fio UHF, 

10 Microfones para captação de voz; 07 Microfones 

para captação de percussão, 03 Microfones 

condensadores, )1 Kit de microfones para bateria; 20 

Pedestais girafa de tamanhos variados;10 Garras para 

microfones de percussão; 08 Direct boxes ativas e 

passivas, 50 canos XLR para microfones, 12 Cabos 

P10xP10; 06 extensões com tomadas de 3 polos com 

Diária 01 R$ 7.311,81 R$ 7.311,81 
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aterramento e comprimento mínimo de 20 metros; 01 

Bateria acústica completa, 01 Bumbo, 01 Caixa com 

estante, 02 Tons, 01 Surdo, 01 pedal, 01 estante de 

chimbal, 01 banco, 04 estantes girafa para pratos, 01 

par de baquetas e todas as peles hidráulicas novas. 

Pessoal e Logística de Montagem* – 01 Operador de 

PA, 01 Operador de Monitor, 04 assistentes de palco*. 

Estes profissionais deverão estar presentes no palco 

durante todo o evento, incluindo montagem e 

desmontagem. 

02 

Iluminação 

Pequeno porte 

 

12 Refletores com lâmpadas par 64 foco 01; 08 

Refletores com lâmpadas par 64 foco 05; 01 Rack de luz 

com 12 canais, Digitais ou analógicos de 4000W cada; 

01 Mesa de luz digital; 01 Máquina de fumaça com 

ventilador e glicerina suficiente para todo o evento; 02 

Mini brutes de 04 lâmpadas, 01 Conjunto de extensões, 

Série, Cabeamento de Ac com aterramento e 

disjuntores, compatível e em quantidade suficiente para 

conectar todo o sistema de iluminação. Pessoal de 

Logística e Montagem* - 01 Iluminador, 01 Assistente de 

iluminação*.  Estes profissionais deverão estar 

presentes no palco durante todo o evento, incluindo 

montagem e desmontagem. 

Diária 01 R$ 4.879,19 R$ 4.879,19 

 
 
 

TOTAL DO LOTE 
 

 
 

R$ 12.191,00 
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LOTE 04 – ESTRUTURA (Palco e Tenda) 
 

Item Descrição Especificações Unidade 
Quanti
dade  

Valor 
Unitário 

Estimado 

Valor 
Total 

Estimado 

01 
Palco Pequeno Porte 

 

Palco em estrutura tubular metálica, coberto com lona 
Night and Day, medindo 6.00m x 6.00m, com 1 metro de 

altura do piso, 4 metros de pé direito. Cobertura em 
zinco com treliças  galvanizadas. Piso em estrutura 

metálica revestido com compensado de 15 mm. Saídas 
laterais em folha de compensados brumasa de 15 mm 
de espessura estruturado em madeira trabalhada em 

pinho. 

Diária 01 R$ 6.566,67 R$ 6.566,67 

02 
Tendas em Lona 

 

Tenda tipo chapéu de bruxa em estrutura metálica 
galvanizada 3x3 com lona anti-chamas na cor branca 

com pé direito de 2,70m. 
Unidade 05 R$ 776,99 R$ 3.884,95 

 
 
 

TOTAL DO LOTE 
 

R$ 10.451,62 
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LOTE 05 – ORNAMENTAÇÃO 

 

Item Descrição Especificações Unidade Quantidade  
Valor 

Unitário 
Estimado 

Valor 
Total 

Estimado 

01 Toalha de mesa 
De tecido; na cor verde claro; limpa e passada; sem 
manchas, rasgos, furos ou costuras se desfazendo. 

M² 125 R$ 7,03 R$ 878,75 

02 
Arranjo de Flores 
(centro de mesa) 

Com diâmetro de 0,25m e altura de 0,2m. Unidade 125 R$ 32,53 R$ 4.066,25 

 
TOTAL DO LOTE 

 
R$ 4.945,00           

 
LOTE 05- MOBILIÁRIO 

 

Item Descrição Especificações 
Unid
ade 

Quantidade  
Valor 

Unitário 
Estimado 

Valor 
Total 

Estimado 
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01 Mesas 
Mesa Plástica, na cor: branco; formato: quadrado; diâmetro: 

70cm; largura: 70,5cm e peso 3,393kg 
Unid
ade 

125 R$ 7,55 R$ 943,75 

02 Cadeiras Cadeiras de plástico, na cor: branco, 89x51x43cm 
Unid
ade 

500 R$ 2,73 R$ 1.365,00 

 
TOTAL DO LOTE 

 
R$ 2.308,75 

 
LOTE 06 – SERVIÇOS DE BUFFET 

 

Item Descrição Especificações 
Unid
ade 

Quantidade  
Valor 

Unitário 
Estimado 

Valor 
Total 

Estimado 
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01 Coffee Break 

Cofee Break : 
Biscoitos - doces e salgados - 6 unidades 
Bolos de Leite/Ameixa - 01 fatia de cada 
Café - copo de 150ml 
Frutas - Abacaxi/Mamão/Melão - 01 fatia de cada 
Mini Sanduiche (Pão seda de 25g) 
Queijo mussarela ou prato - uma fatia - 15g 
Presunto - uma fatia - 15g 
Pão com queijo e Presunto (Pão francês - 50g) 
Queijo mussarela ou prato - uma fatia - 25g 
Presunto - uma fatia - 25g 
Refrigerantes - (Dois sabores) - copo de 200 ml 
Salgados de forno - 02 unidades - 25g 
Suco de frutas (Três sabores) copo de 200 ml 
 
*Incluso o Serviço de Preparo e Servir 

Por 
Pess
oa 

1000 
 

(500 manhã / 
500 tarde) 

R$ 24,92 R$ 24.920,00 

02 Almoço 

Almoço 
Arroz a Grega/ Arroz Branco 
Bife ao molho parmegiana 
Farofinha 
Feijão temperado/Feijão Tropeiro 
Frango assada ao Parmesão  
Macarrão ao molho de presunto  
Purê 
Refrigerantes - (Dois sobores) - copo de 200 ml 
Salada Legumes 
Salada Verde 
Suco de frutas (Três sabores) copo de 200 ml 
 
*Incluso o Serviço de Preparo e Servir 

Por 
Pess
oa 

500 R$ 49,40 R$ 24.700,00 
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03 
Garrafa de água 

mineral 

Água mineral sem gás, acondicionadas em garrafa plástica de 300 
ml. 

 
*Incluso o Serviço de Servir 

Unid
ade 

1.500 R$ 1,72 R$ 2.580,00 

TOTAL DO LOTE 
 R$ 52.200,00 

 
 

 

TOTAL DOS LOTES R$ 88.222,99 
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ANEXO III 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
A empresa __________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o n° _________________________________, por intermédio do seu representante legal, 
Sr(a). ________________________________________________________, portador(a) da carteira 
de identidade n°_____________________, expedida pelo ____________, DECLARA para os 
devidos fins, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital do certame 
licitatório, PREGÃO PRESENCIAL Nº. _________/2017. 
 

 
 
 
Local e data. 
 
 
 
 
Nome e assinatura do representante legal. 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
 
APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE 
CREDENCIAMENTO. 
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ANEXO IV 
 

 
 

DECLARAÇÃO DA PROPONENTE DE CUMPRIMENTO AO ART.7º, INCISO XXXIII DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 
 
A empresa _____________________________________________ inscrita no CNPJ nº 
_______________________, por intermédio de seu represente legal o(a) 
Sr(a)_______________________________, portador (a) da Carteira de Identidade 
nº_____________ e CPF nº _________________________, DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva:     emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(   ).   
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
Local,_______de ____________________ de 2017. 
 
 
 
 
Representante Legal 
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ANEXO V 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 
 
 
A empresa _____________________________________________ inscrita no CNPJ nº 
_______________________, por intermédio de seu represente legal o(a) 
Sr(a)_______________________________, portador (a) da Carteira de Identidade 
nº_____________ e CPF nº _________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que é 
___________________________________________(MICROEMPRESA ou EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME - EPP e 
que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não 
havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame 
 
 
 
Local e data 
 
 
 
Empresa e assinatura do responsável legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
 
APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE 
CREDENCIAMENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Rua do Comércio, nº. 152 – Centro – Ipojuca – PE – CEP: 55590-000 

Fone: (081) 3551-0982- CNPJ - 05.364.629/0001-34 
www.funprei.ipojuca.pe.gov.br 

ANEXO VI 
 

MINUTA DO CONTRATO  
 
 
CONTRATO RELATIVO A 
...............................................................................
.........................................., QUE ENTRE SI, 
CELEBRAM A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA 
DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV E A 
........................................................... 
 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO 
IPOJUCA - IPOJUCAPREV, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua do Comércio, 152, 
Centro, Ipojuca – PE, CEP: 55590-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 22.235.946/0001-94, 
representado neste ato pelo Presidente Executivo o Sr. Vinicius Magalhães de Sales, brasileiro, 
casado, advogado, com domicilio funcional, portador da cédula de identidade (RG) nº. 5170800 
SSP/PE e CPF nº. 033.962.364-08, e de outro lado, a .............. ... ................................................, 
estabelecida a .......... ........................................................, inscrita no CNPJ sob o 
nº.................................., neste ato representada pelo(a) Sr(a). 
...............................................brasileiro(a), ............., ..............., residente e domiciliado(a) à Rua 
...................., ........, cidade........................, portador(a) da cédula de identidade (RG) nº. 
...........................e CPF nº. .............................., doravante denominadas CONTRATANTE E 
CONTRATADA, consoante a Lei Federal nº. 10.520 de 17.07.2002, Lei n° 8.666/93 e Lei 
Complementar n° 123 de 14.12.2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 
2014) e do PREGÃO PRESENCIAL nº. 001/2017, homologado em ...... de ............ de 2017 e os 
termos da proposta apresentada e pelas cláusulas e condições em sucessivo, mútua e 
reciprocamente outorgam e aceitam a seguir: 
 
 
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 O objeto deste contrato é a Contratação de empresa especializada para organização 

estrutural, ornamentação e prestação de serviço de Buffet, com o fornecimento de 
Água Mineral, Coffe Breack e Almoço, destinados a atender as necessidades do 
IpojucaPrev na realização da Conferência que reunirá os Aposentados e Pensionistas 
ativos e inativos no dia 14 de Dezembro de 2017. com as características, quantidades e 
preços previstos no Subitem 1.2, do presente contrato. 

 
1.2 ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
 

LOTE XX – XXXXXXXXXXXXXX 

Item Descrição Especificações  

Estimativa de Preços 

Unidade Quantidade 
Valor  

Unitário 
Estimado 

Valor 
Total 

Estimado 

XX XXX XXX XXX XX XX XX 

 
 
2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
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2.1  A contratação terá um prazo de vigência até a data da realização do evento, ou seja, até dia 

14 de Dezembro de 2017. 
 
3.0 CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS E FORMA DA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
 
3.1  Os serviços serão realizados em Clube de Campo, localizado no Engenho Cachoeira, 

Ipojuca/PE .  
 
3.2  O IpojucaPrev prevê a realização da Conferência com um número médio estimado de 500 

(quinhentas) pessoas participantes. 
 
3.3  Os quantitativos informados são meramente estimativo sendo o total de participantes o 

máximo a ser contratado com relação aos serviços de buffet, cadeiras e mesas. 
 
3.4  Os serviços acontecerão, de forma única e integral, no dia 14 de dezembro de 2017 das 9h 

as 17h, podendo, entretanto, excepcionalmente ocorrer mudança na data da realização desta 
conferência. 

 
3.5  Os serviços deverão ser solicitados com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de 

antecedência, informando o número estimado de participantes para o evento, bem como o(s) 
item(ns) a ser(em) executado(s), confirmando, inclusive, o local, horário e a data em que será 
realizado. 

 
3.6  O evento poderá sofrer atrasos com a consequente modificação do horário ou da data para 

execução dos serviços.  
 
3.7  A EMPRESA VENCEDORA deverá se apresentar no local determinado com toda 

infraestrutura necessária para execução do trabalho a que foi contactada, com antecedência 
mínima de 03 (três) horas antes do horário marcado para o início do evento.  

 
3.8  Os serviços serão prestados e entregues de forma única e integral, no dia 14 de Dezembro 

de 2017 das 09h as 17h, no Clube de Campo, localizado no Engenho Cachoeira, 
Ipojuca/PE. 

 
 
4.0 CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
4.1 O valor global para a prestação dos serviços é de R$ .............. 

(..............................................), conforme planilha constante no subitem 1.2 do presente 
contrato. 

 

4.2  O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal 

com o recibo em anexo, devidamente atestada por servidor designado. 

 
4.3 A Nota Fiscal/Fatura da Contratada tem que possuir o mesmo CNPJ dos documentos 

apresentados nos documentos de habilitação da licitação, sob pena de não ser processada 
e não paga. 

 

4.4  Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual 

poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere o direito a 

acréscimos de qualquer natureza. 
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4.5 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância 
que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a 
partir da respectiva regularização; 

 
4.6 A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, agência e 

número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 
 
4.7  As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 

responsabilidade da Contratada. 
 
 
5.0  CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1 Para fazer face às despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação, serão 

utilizados recursos através do IpojucaPrev, constante na(s) seguinte(s) classificação(ões) 
orçamentária(s): 

 
12.05 – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV 
09.272.1241.2068 – GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO 
3.3.90.39 - 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

 
 
6.0 CLAÚSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
 
6.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1.1 Executar o serviço imediatamente após a assinatura do Contrato e emissão da ORDEM DE 

SERVIÇO.  
 
6.1.2 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao IpojucaPrev;  
 
6.1.3 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação. 
 
6.1.4 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.  
 
6.1.5 Responsabilizar-se pela entrega/prestação dos serviços objeto da contratação  
 
6.1.6 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento da entrega/prestação do objeto contratado.  
 
6.1.7 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato, sem prévia e expressa anuência 

do IpojucaPrev.  
 
6.1.8 Executar a entrega/ prestação dos serviços dentro do prazo determinado. 
 
 
6.2 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
6.2.1 Acompanhar e fiscalizar o andamento da entrega; prestação dos serviços, por intermédio de 

servidor designado pelo IpojucaPrev.  
 
6.2.2  Efetuar o pagamento na condição e preço pactuado.  
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6.2.3 Proporcionar todas as facilidades para que a fornecedor/ prestador dos serviços possa 
desempenhar a entrega do objeto dentro das normas do contrato.  

 
6.2.4 Rejeitar no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as obrigações assumidas pelo 

fornecedor/ prestador dos serviços 
 
7.0 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
 
7.1  Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar documento ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no item seguinte; 

 
7.2      A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:  

 
a) Pelo atraso na prestação do serviço executado, em relação ao prazo estipulado, 

de 1% (um por cento) do referido serviço solicitado, por dia decorrido, até o limite 
de 10% (dez por cento);  

 
b) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o 

vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço 
solicitado;  

 
c) Pela demora em corrigir falha na prestação do serviço, a contar do segundo dia da 

data da notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do 
serviços solicitado, por dia decorrido;  

 
d) Pela recusa em corrigir as falhas na prestação do serviço, entendendo-se como 

recusa o serviço não efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da 
rejeição: 10% (dez por cento) do valor do serviços solicitado;  

 
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou 

no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por 
cento) do valor do serviço solicitado, para cada evento.   

 
7.3 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a 

contar da aplicação da penalidade, o contratado cometer a mesma infração, cabendo a 
aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual. 

 
7.4 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 
 
 
8.0 CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
 
8.1 A inexecução total ou parcial do objeto deste contrato ensejará a rescisão do contrato, 

conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93; 
 
8.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa; 
 
8.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 

nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, ou 
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nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível; 
 
8.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 
 
9.0 CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
9.1 O Município de Ipojuca deverá fiscalizar, através da AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO 

IPOJUCA - IPOJUCAPREV, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato 
cumprimento das cláusulas e condições contratadas, registrando as deficiências porventura 
existentes e comunicar, por escrito diretamente à contratada, todas e quaisquer 
irregularidades ocorridas com os empregados desta, a fim de que sejam tomadas devidas 
providências. 

 
9.2 A CONTRATADA se obriga a manter, durante a prestação dos serviços, compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
instrumento convocatório. 

 
10.0  CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 
 
10.1  Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste instrumento, as partes elegem o Foro da 

Comarca de Ipojuca/PE, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 

 
E, por estarem assim justas e acertadas, as partes assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito. 

 
 

Ipojuca/PE, ............. de ................... de 2017. 
 
 
 

CONTRATANTE: 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CPF: 

Presidente Executivo 
 
 
 

CONTRATADA: 
 
 
 

Nome da empresa: 
CNPJ: 

Representante Legal: 
CPF: 
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TESTEMUNHAS: 
 
 
Nome: ____________________________________________________________________ 
 
CPF: _____________________________________________ 
 
 
Nome: ____________________________________________________________________ 
 
CPF: _____________________________________________ 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2017 
 
 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA – IPOJUCAPREV 
 
 
A ............................................, inscrita no CNPJ nº .........................................., estabelecida na ..........................................................., vem perante 
o Município dos Ipojuca, apresentar a seguinte proposta de preço para a Contratação de empresa especializada para organização estrutural, 
ornamentação e prestação de serviço de Buffet, com o fornecimento de Água Mineral, Coffe Breack e Almoço, destinados a atender as 
necessidades do IpojucaPrev na realização da Conferência que reunirá os Aposentados e Pensionistas ativos e inativos no dia 14 de 
Dezembro de 2017, conforme especificações constantes no Edital e Anexos do Pregão Presencial nº. 001/2017, conforme segue abaixo: 

 
 

LOTE XX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Item Descrição Especificações  Unidade Quantidade 
Valor  

Unitário 
 

Valor 
Total  
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Valor Global: ................................................................................................................ (Por extenso) 
 
 
Validade da proposta: ............................................... 
 
 
Prazo de Vigência: Até a data da realização do evento, ou seja, até dia o 14 de Dezembro de 2017. 
 
Declaramos, para os devidos fins, de que nos preços ofertados estão incluídas despesas com administração, pessoal, obrigações patrimoniais, 
Trabalhistas, transporte, ferramentas e utensílios, equipamentos, e todos os tributos e demais encargos decorrentes da prestação dos serviços. 
 
 
 
Dados Bancários: .............................................. 
 
 
 
 
(local e data) 
 
 
 
 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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