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EE  DD  II  TT  AA  LL 
  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014 
Processo de Compras nº 048/2014  

  

  

A FUNDAÇÃO D. PEDRO II, mantenedora do Theatro Pedro II, através Departamento Administrativo, 

torna público que, nas datas, horário e local abaixo assinalados, fará realizar licitação na modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL de nº 001/2014, com critério de julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL, 

em conformidade com as disposições deste Edital e respectivos Anexos. 

 

Modalidade: Pregão Presencial 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 

Regime de Execução: Indireta. 

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL 

Repartição Interessado: Fundação D. Pedro II 

Prazo de Execução e Vigência do Contrato: 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado de acordo com a 

Lei 8666/93. 

Valor Estimativo: R$ 178.580,00 (cento e setenta e oito mil, quinhentos e oitenta reais). 

 

Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos:  

 

CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: até as 15hs30 do dia 13/05/2014. 

 

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO DE DISPUTA 

 

Local: Theatro Pedro II. 

Departamento: Administrativo 

Endereço: Rua Álvares Cabral, nº 370. 

Bairro: Centro     CEP.: 14.010-080 

Cidade: Ribeirão Preto    Estado: São Paulo 

Fone: 0xx16 3977 8111     

Fundamento Legal: o Presente Pregão Presencial é regido pela Lei Federal no 10.520 de 17/07/02, 

aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, com as alterações posteriores, e o Decreto Municipal nº 14, de 15 de janeiro de 2003. 
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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1 RETIRADA DOS EDITAIS: Os Editais poderão ser retirados gratuitamente através do site: 

www.theatropedro2.com.br 

 

1.2 DATA E LOCAL PARA APRESENTAÇÃO E ABERTURA DE ENVELOPES: Os envelopes 

contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de processamento 

logo após o credenciamento dos interessados, até as 15hs30 do dia 13/05/2014, no local acima 

indicado, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio designados nos autos 

do processo em epígrafe. A abertura dos envelopes será feita na sala de reuniões, no mesmo local, 

dia e horário supramencionados. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de 

caráter público, que impeça a realização deste evento na data marcada, a licitação ficará 

automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova 

comunicação. 

 

1.3 PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: Os Pedidos de Esclarecimento deverão ser protocolizados 

no Departamento Administrativo da Fundação D. Pedro II, até no máximo 03 (três) dias úteis 

anteriores do fixado para entrega das propostas e deverão ser encaminhados por ofício em papel 

timbrado da empresa, assinados pelo representante legal da consulente, não sendo aceitos por Fac-

Símile, Internet, etc. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas por notas 

informativas e/ou avisos divulgados na internet no site da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, 

endereço www.ribeiraopreto.sp.com.br, sem identificar, porém, quem formulou a consulta. 

 

1.4 ANEXOS: Fazem parte integrante e indissociável deste Edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO I – Proposta Comercial; 

ANEXO II – Memorial Descritivo; 

ANEXO III - Declaração de Atendimento das Condições de Habilitação;  

ANEXO IV - Modelo de Procuração; 

ANEXO V - Modelo de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal; 

ANEXO VI - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

ANEXO VII – Minuta de Contrato. 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. Constitui-se objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada para prestação 

de serviço de montagem de estruturas provisórias e estruturas personalizadas para a realização da 

14ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, conforme descrito em edital e seus anexos. 
 

http://www.ribeiraopreto.sp.br/
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2.2. O prazo de execução do objeto desta licitação e a vigência do contrato são de 30 (trinta) dias, 

podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 8666/93, contados a partir da expedição da Ordem de 

Serviço. 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto desta 

licitação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 

 

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

 

a) Que estejam com direito de licitar e contratar com esta Administração suspenso ou que tenham 

sido declaradas inidôneas pela Administração Pública ou ainda que estejam suspensas ou 

impedidas de licitar pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

b) Que estejam suspensas temporariamente ou impedidas de licitar ou contratar com qualquer órgão 

ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta Federal, Estadual ou Municipal; 

c) Que estejam reunidas em consórcio, que seja controladora, coligada ou subsidiária entre si, ou 

ainda qualquer que seja a sua forma de constituição; 

d) Concordatárias ou em processo de Falência, concurso de credores, em dissolução ou liquidação; 

 

e) Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de Ribeirão Preto 

– SP. 

 

3.3. A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo 

descumprimento, se sujeitará às penalidades cabíveis. 

 

3.4. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

4.1.1. Instrumento público ou particular de procuração, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado 

poderes ao credenciado para representá-la em todos os atos do certame, em especial para formular 

ofertas de lances e para interpor recurso ou desistir do direito de recorrer (vide modelo de procuração 

constante no IV). 

 

4.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores (última ata de eleição). 
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4.1.2.1. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Simples, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício. 

 

4.1.3. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa, sob 

pena da exclusão sumária das representadas. 

 

4.2. Os documentos supramencionados poderão ser apresentados no ORIGINAL ou por qualquer 

processo de CÓPIA AUTENTICADA por Cartório competente e serão retidos para oportuna juntada aos 

autos do presente processo de compras. 

 

4.3. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados 

nos termos do presente Edital. 

 

4.4. Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles 

poderá representar apenas uma credenciada. 

 

4.5. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 

licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 

4.6. O credenciamento da licitante implica a responsabilidade legal da mesma ou seu representante legal 

e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão presencial. 

 

4.7. A Declaração de pleno atendimento aos requisitos de Habilitação de acordo com o modelo 

estabelecido no ANEXO III ao Edital e o CREDENCIAMENTO deverão ser apresentados fora 

dos Envelopes nº 1 e 2, devidamente preenchidos.  

 

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO: 

 

5.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 

seguintes dizeres: 

 

Envelope nº 1 – Proposta de Preços 

Fundação D. Pedro II 

Processo de Compras nº 048/2014 

Pregão Presencial nº 001/2014 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de montagem de estruturas 

provisórias e estruturas personalizadas para a realização da 14ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão 

Preto, conforme descrito em edital e seus anexos. 
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Razão Social da Proponente: 

CNPJ/MF:  

 

Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação 

Fundação D. Pedro II 

Processo de Compras nº 048/2014 

Pregão Presencial nº 001/2014 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de montagem de estruturas 

provisórias e estruturas personalizadas para a realização da 14ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão 

Preto, conforme descrito em edital e seus anexos. 

Razão Social da Proponente: 

CNPJ/MF:  

 

5.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem 

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou 

pelo procurador. 

 

5.3. Os documentos necessários à habilitação e credenciamento deverão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas. 

 

5.3.1. Nenhum documento será autenticado durante as sessões de licitação, salvo autorização expressa 

do Pregoeiro. 

 

6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

 

6.1. O Envelope nº 01 “PROPOSTA DE PREÇOS”, deverá conter a proposta propriamente, redigida no 

idioma português, com as seguintes informações: 

 

6.1.1. Razão Social da Empresa, endereço completo e CNPJ/MF; 

 

6.1.2. Número do Pregão; 

 

6.1.3. Preço total que abranjam a totalidade dos serviços e elaboradas em conformidade com este Edital, 

com prazo de execução a contar da “Ordem de Serviços”, expresso em moeda corrente nacional; 

 

6.1.3.1 As empresas interessadas deverão fornecer orçamentos, conforme Anexo I -

Proposta Comercial. 
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6.1.3.2.  Os preços ofertados deverão abranger todos os tributos, taxas, encargos sociais, 

trabalhistas, frete, seguro específico dos serviços prestados para a garantia de 

pessoas e bens e demais custos inerentes ao atendimento das condições 

dispostas na Minuta do Contrato, sendo certo que qualquer divergência relativa 

à correta indicação de sua composição é de inteira responsabilidade da 

PROPONENTE, que arcará com os respectivos ônus. 

 

6.1.4. Dados da conta bancária, constando o nome do banco, a agência e o número da respectiva conta, 

preferencialmente onde a Fundação D. Pedro II possui conta corrente, ou seja, no Banco do Brasil. 

 

6.1.5. As propostas apresentadas deverão ter validade de 30 (trinta) dias contados da data da Proposta. 

 

6.1.6. Ao final data, assinatura e identificação do responsável pela elaboração da proposta. 

 

7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 - “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

 

7.1. No Envelope nº 02 “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, deverão ser apresentados os 

documentos a seguir discriminados, em original, por qualquer cópia autenticada por cartório competente 

ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda, extraídos via internet, sujeitos à consulta. 

  

7.1.1. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Nas 

certidões solicitadas será considerado o prazo de validade constante no documento ou o previsto em lei, 

e na sua ausência, quando emitidas no máximo até 90 (noventa) dias anteriores a data limite para o 

recebimento das propostas. 

7.1.2. O licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial (domicílio) da 

empresa, desde que apresente os documentos correspondentes ao estabelecimento que pretenda 

contratar, sendo vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto Atestado de 

Capacidade Técnica, Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS e à Seguridade Social – INSS. 

 

7.1.3. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados 

sequencialmente por subitem da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 

7.2. A apresentação da cópia reprográfica autenticada do Certificado de Registro Cadastral – CRC, 

emitido pela Secretaria da Administração da Prefeitura do Município de Ribeirão Preto, ou de qualquer 

outro Órgão Público, inclusive o SICAF, demonstrando o Registro Cadastral da empresa e dentro do seu 

prazo de validade, supre as exigências referentes à apresentação dos documentos aludidos nos subitens 

7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.4.1 e 7.4.2. 

 

7.3. A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 
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7.3.1. Para Empresário Individual: Registro comercial. 

 

7.3.2. Para Sociedade Empresária: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações 

subsequentes, devidamente registrados. 

  

7.3.3. No caso de Sociedade por Ações (Sociedade empresária do tipo S/A): O ato constitutivo e 

alterações subsequentes, devendo vir acompanhados de documentos de eleição de seus administradores 

em exercício.  

 

7.3.4. Para sociedade simples ou cooperativa: Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil 

das pessoas jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 

 

7.4. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em:  

 

7.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda ou 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, relativa ao domicilio (filial) ou sede (matriz) do 

licitante. 

 

7.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativa ao domicílio (filial) 

ou sede (matriz) do licitante. 

 

7.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal que deverá ser comprovada através da 

apresentação de Certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal, referente ao do domicílio (filial) 

ou sede (matriz) do licitante, não havendo necessidade de apresentação de Certidão emitida pela 

Procuradoria da Fazenda Nacional. 

 

7.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que deverá ser comprovada através da 

apresentação de Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver situado o 

domicílio (filial) ou sede (matriz) do licitante. 

 

7.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, que deverá ser comprovada através da 

apresentação da Certidão dos Tributos Mobiliários (ISSQN) relativos ao domicílio ou sede do 

proponente. O proponente com filial no Município de Ribeirão Preto fica obrigado a fornecer a certidão 

relativa a esta filial, para atendimento deste item. 

7.4.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através do 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

 

7.4.7. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei - Certidão Negativa de Débito - CND. 
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7.4.8. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, que deverá ser comprovada através da 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 12.440, de 07 de 

julho de 2011. 

 

7.4.9. A licitante devidamente enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em 

conformidade com a Lei Complementar nº 123/06, poderá apresentar os documentos relativos à 

regularidade fiscal, ainda que existam pendências; e 

 

7.4.9.1. Será concedido à licitante vencedora, enquadrada no caput deste item quando encerrada a fase 

de classificação das propostas, o prazo de 02 (dois) dias úteis, para a regularidade das pendências, 

prorrogáveis uma única vez, por igual período a critério do pregoeiro e, desde que solicitado, por escrito, 

pela licitante. 

 

7.4.10. As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com 

efeitos de Negativa.  

 

7.4.11. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de créditos 

não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja 

exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e 

recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida 

liminar em mandado de segurança.   

 

7.5. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em: 

 

7.5.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características com o objeto desta licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado. 

 

7.5.2. A empresa deverá apresentar declaração em Papel Timbrado declarando expressamente que  

cumpre as Normas Regulamentares sobre Segurança e Medicina do Trabalho.  

 

7.5.3. Declaração (da proponente) de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de 

todas as informações para cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

 

7.6.  A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔNICO-FINANCEIRA consistirá em: 

 

7.6.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício financeiro, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, registrado na Junta Comercial ou Órgão equivalente, acompanhado 

da comprovação da boa situação financeira da empresa, cujos resultados deverão ser maiores ou 

igual 01 (um) inteiro, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
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Liquidez Geral =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

     Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

Solvência Geral =    Ativo Total 

                              Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

Liquidez Corrente =  Ativo Circulante 

                                 Passivo Circulante  

    

7.6.2. Os índices acima referidos devem ser apresentados com destaque em folha separada e assinada 

pelo representante legal da empresa licitante. 

 

7.6.3. Certidão negativa recuperação judicial ou de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica. Não constando do documento o prazo de validade, será aceito documento emitido até 90 

(noventa) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação. 

 

7.7. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará 

como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 

propostas. 

 

8. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

  

8.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

 

8.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro em envelopes separados, a proposta de 

preços e os documentos de habilitação. 

 

8.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda as especificações, 

prazos e condições fixados no Edital. 

 

8.3.1 Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as condições 

definidas neste Edital.  

 

8.3.2  Serão DESCLASSIFICADAS as propostas e os lances: 

 

8.3.3   Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação aplicável; 
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8.3.4 Omissos ou vagos bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar 

o julgamento; 

 

8.3.5 Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste 

edital; 

 

8.3.6  Serão desclassificados os lances finais e, na inexistência de lances, as propostas finais: 

 

8.3.7 Que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis, quando comparados aos preços de 

mercado. 

 

8.3.8. No tocante aos preços as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas 

que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-

se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor 

da proposta. 

 

8.3.9. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 

 

8.4. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 

 

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; e 

 

b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). 

No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

 

8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 

forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de 

valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

8.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 

relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 

 

8.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, devendo ser definidos na 

sessão de abertura do presente pregão. 

 

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

da formulação de lances. 
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8.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a 

etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço 

ofertado. 

 

8.9. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 

 

8.10. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do MENOR PREÇO 

GLOBAL, decidindo motivadamente a respeito. 

 

8.11. Considerada aceitável a oferta de MENOR PREÇO GLOBAL, será aberto o envelope contendo 

os documentos de habilitação de seu autor. 

 

8.12. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser 

saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 

mediante a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

 

8.12.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

8.12.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos 

de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados 

os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

 

8.13. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

 

8.14. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a 

sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até 

a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 

declarado vencedor. 

 

8.15 Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

8.16 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores á proposta mais bem 

classificada, considerando o contido no art.45, incisos e parágrafos da Lei complementar nº 123/2006. 
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 “art 45. Para efeito do disposto no art.44 desta Lei Complementar, ocorrendo o 

empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 

certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1
o
 e 2

o
 do 

art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício 

do mesmo direito;  

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 

nos §§ 1
o
 e 2

o
 do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta.  

§ 1
o
   Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 

do certame. 

§ 2
o
   O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

§ 3
o
   No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo 

de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão 

9. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1. Caso não haja recurso tanto na fase de lances, quanto de Habilitação, o pregoeiro adjudicará o 

objeto ao primeiro classificado, encaminhando o processo para homologação pela autoridade superior. 

9.2. Proclamada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 

de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do 

recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada 

imediata vista dos autos do processo. 

 

9.2.1. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

9.2.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante implicará na decadência do direito de 

recurso. 
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9.2.3. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo. 

 

9.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

 

9.4. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes desclassificadas e das 

classificadas não declaradas vencedoras permanecerão sob custódia do Pregoeiro até a efetiva 

formalização da Ata. 

 

9.5. Não serão aceitos recursos efetivados através de ligação telefônica ou verbal, devendo os mesmos 

obrigatoriamente serem protocolizados, em ORIGINAL ou através de CÓPIA AUTENTICADA, 

dirigidos ao Diretor do Departamento de Materiais e Licitações, na Secretaria da Administração, 

informando o número do PREGÃO em tela. 

 

9.6. Os recursos deverão ser acompanhados de documentação comprobatória que demonstre a 

capacidade do representante legal que assinou os mesmos. 

 

9.7. Serão aceitos recursos por intermédio de fac-símile ou e-mail 

(diretoria.pedro2@theatropedro2.pmrp.com.br) ficando a validade do procedimento condicionada à 

apresentação do ORIGINAL ou da CÓPIA AUTENTICADA por cartório competente, no prazo máximo 

de 01 (um) dia útil subsequente e dentro do horário de expediente da FUNDAÇÃO D. PEDRO2 (09:00 

hs. às 17:00 hs.). 

 

9.8. Não serão aceitos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representantes não 

habilitados legalmente ou não credenciados no processo para responder pelo licitante. 

 

9.9. O resultado final do Pregão será divulgado no Diário Oficial do Município de Ribeirão Preto, 

facultada a sua divulgação na internet. 

 

10.  PRAZO, CONDIÇÕES E GARANTIAS CONTRATUAIS. 

 

10.1. PRAZO 

 

10.1.1. Adjudicado o objeto da licitação à PROPONENTE vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis contados da convocação, para assinar o contrato. 

 

10.1.2. Na eventualidade de a PROPONENTE, regularmente convocada a assinar o contrato, estando 

sua proposta dentro do prazo de validade, se recusar a fazê-lo, aceitá-lo ou retirá-lo no prazo fixado no 

item 5.1.1., ser-lhe-á aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 
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10.1.3. Nesse caso, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto poderá ainda, convocar as 

PROPONENTES remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato em igual prazo e nas 

mesmas condições da proposta vencedora. 

 

10.1.4. O contrato decorrente desta licitação será formalizado por termo. 

 

10.1.5  No ato da assinatura, a empresa deverá indicar o preposto que representará a empresa. 

 

10.2. CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 

10.2.1. A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto poderá, até a assinatura do contrato, desclassificar a 

empresa vencedora por despacho fundamentado sem direito à  indenização ou ressarcimento e sem  

prejuízo  de outras  sanções cabíveis, se tiver notícia  de qualquer fato ou circunstância  anterior ou 

posterior ao julgamento da licitação que desabone sua idoneidade financeira, técnica ou administrativa: 

  

10.2.2. Poderá haver alterações contratuais com acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias à execução do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme 

permissão  do parágrafo 1º, art. 65, da Lei Federal no. 8.666/93; 

 

10.3. GARANTIAS CONTRATUAIS 

 

10.3.1. Para o fiel cumprimento das obrigações ora assumidas, a CONTRATADA prestará garantia de 

5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, no ato da assinatura do mesmo. 

 

10.3.2. A garantia estipulada neste item será prestada mediante caução em dinheiro, títulos da dívida 

pública, seguro-garantia ou fiança bancária, cabendo à CONTRATADA optar por uma dessas 

modalidades, subordinando-se, porém, à prévia aprovação pela Fundação D. Pedro II. 

 

10.3.3. A garantia, se prestada por fiança bancária, deverá ter seu valor expresso em REAIS (R$). 

  

10.3.4. Poderá haver substituição entre modalidades de garantia, durante a vigência do Contrato, desde 

que previamente aprovada pela Fundação D. Pedro II. 

 

10.3.5. A garantia feita por meio de Títulos da Dívida Pública ou por Seguro-Garantia, deverá ter prazo 

de validade compatível com o prazo para a sua devolução, mencionado nesta cláusula. 

 

10.3.6. Em caso de aditamento do contrato, que implique na sua alteração temporal ou econômica, a 

CONTRATADA deverá providenciar, em até 05 (cinco) dias úteis da emissão do respectivo aditamento, 

a complementação do valor e prazo da garantia, de forma a manter a equivalência já estabelecida. 
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10.3.7. Quando se tratar da modalidade seguro-garantia, esta deverá ser complementado, também, 

quando da eventual incidência de reajuste dos preços do futuro Contrato, com base no mesmo índice de 

reajuste adotado, devendo o complemento ser apresentado até o 30º (trigésimo) dia do mês em que 

ocorrer a aplicação do reajuste. 

 

11.EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANEIRO E CRITÉRIO DE REAJUSTE 

 

11.1    Equilíbrio Econômico-Financeiro 

 

11.1.1 As cláusulas econômico-financeiras e monetárias do contrato não poderão ser alteradas sem 

prévia concordância do contratante. 

 

11.1.2 As cláusulas econômico-financeiras do contrato poderão ser revistas para que se mantenha o 

equilíbrio contratual. 

 

11.2 Critério de Reajuste 

 

11.2.1 Para fins de aplicação de reajuste contratual adotar-se-á dentre os indicadores de preço àquele que 

apresentar a menor variação percentual e desde que decorridos doze meses da assinatura do contrato. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES 

 

12.1.  Da Contratada: 

 

12.1.1. Efetuar a prestação dos serviços conforme especificações deste edital e seus anexos e em 

consonância com a Proposta de Preços. 

 

12.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÕES exigidas na licitação; 

 

12.1.4. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do Contrato, de modo a 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o 

Contrato, no prazo determinado. 

 

12.2. Da Contratante: 
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12.2.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços. 

 

13. DAS SANÇÕES 

 

13.1. Pela recusa injustificada em assinar o contrato, ou em aceitar o pedido de compras e/ou 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, a adjudicada se sujeitará à multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total da obrigação. 

 

13.2. A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas remanescentes, em virtude da 

não aceitação da primeira convocada. 

13.3. Executar mensalmente a medição dos serviços efetivamente prestados, em conformidade com os 

critérios estabelecidos no anexo Critério de Avaliação dos Serviços - descontando-se o equivalente 

aos não realizados, desde que por motivos imputáveis à Contratada, sem prejuízo das demais 

sanções disciplinadas em contrato. Conforme artigo 87 da Lei 8666/93, em caso de inexecução 

parcial do contrato, serão aplicadas as penalidades abaixo: 

I – Advertência em caso de avaliação igual ou inferior a 90% do total; 

II – Multa de 5% sobre o valor do contrato em caso de reincidência; 

III – Multa de 10% sobre o valor do contrato em caso de nova reincidência; 

IV – Rescisão do contrato com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento            

de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 anos. 

 

14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

14.1 Os pagamentos será efetuado 10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal, seguindo os seguintes 

critérios:    

 

14.1.1. O pagamento do preço pactuado será efetuado 10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal, de 

acordo com os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada emitir a respectiva Nota 

Fiscal Eletrônica  que, devidamente comprovados e atestados pelo Órgão Gestor do objeto desta 

licitação, devendo ser pagas até 10 (dez) dias após sua emissão. 

 

14.1.1.1 Em caso de devolução da Nota Fiscal Eletrônica ou Recibo para correção, o 

prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 

 

14.1.4   O pagamento do preço pactuado dar-se-á mediante a apresentação do Boleto Bancário ou 

depósito Bancário na conta Corrente indicada pelo licitante vencedor, sendo vedado à emissão de 

título de crédito para fins de cobrança do Município do Preço Pactuado. 
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14.1.5 O pagamento ficará condicionado à apresentação ao Órgão Gestor do objeto desta licitação, dos 

documentos a seguir mencionados: 

 

a) Apresentação da Guia de Previdência Social (GPS) devidamente quitada; 

 

b) Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviço e Informação à Previdência Social (GFIP) devidamente quitada, 

destacando os empregados designados para  a execução do objeto ora contratado; 

  

c) Declaração destacando informações constantes na Guia GPS pertinente aos 

empregados designados para a execução do objeto ora contratado, constando: 

 

c.1) número do contrato a que se refere o documento; 

c.2) número da Nota Fiscal Eletrônica / Fatura; 

c.3) número de empregados; 

c.4) salário contribuição; 

c.5) segurados e empresa (campo 06 - GPS). 

 

   d)  Apresentação da Guia de Recolhimento do Imposto Sobre Serviços - ISS, 

devidamente quitada. 

 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

15.2. Fica assegurado ao Município o direito de no interesse da Administração, revogar, a qualquer 

tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando ciência aos 

participantes, na forma da legislação vigente. 

 

15.3. Os Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e esta 

Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do 

resultado do processo licitatório. 

 

15.4. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

15.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
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no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em 

contrário. 

 

15.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 

disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município de 

Ribeirão Preto. 

 

15.7. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o 

Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que os inabilitaram ou desclassificaram. 

 

15.8. Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei nº 10.520 de 17/07/02, Lei nº 8.666 de 21/06/93 e 

suas posteriores alterações, e Decreto Municipal nº 14 de 15/01/03. 

 

15.9. A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 

 

15.10. Fica designado o foro da Comarca de Ribeirão Preto para dirimir quaisquer questões judiciais 

oriundas deste Edital. 

 

 

 

Ribeirão Preto, 05 de maio de 2014. 

 

 

 

 

_________________________ 

Dulce Maria das Neves  

Presidente Fundação D. Pedro II  
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ANEXO I 

PROPOSTA COMERCIAL 

(Modelo) 

 

 

Pregão Presencial: n° 001/2014. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de montagem de estruturas 

provisórias e estruturas personalizadas para a realização da 14ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão 

Preto, conforme descrito em edital e seus anexos. 

 

Nome da Proponente: 

CNPJ: 

Endereço 

Telefone/Fax / E-mail: 

Banco: Conta Corrente:                      Ag. N° 
 
 

 
 

Item Serviço 
Valor  

mensal 

Valor Total  

anual 

1 

Locação de estruturas provisórias e estruturas 

personalizadas para a montagem da 14ª Feira 

Nacional de Ribeirão Preto. Conforme descrito no 

Memorial Descritivo.  

  

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: 
 

 

 Análise será pelo MENOR VALOR GLOBAL . 
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ANEXO II 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Trata o presente memorial descritivo da locação de estruturas provisórias e estruturas personalizadas 

para a montagem da 14ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, conforme características técnicas 

abaixo relacionadas:   

 

Descritivo de cada estande (total: 39 unidades):  

Painéis Divisórios  

As paredes serão em painel de TS melamínica (dupla face) branco na altura de 2,20m, estruturados por 

montantes octogonais e travessas Z400 de alumínio anodizado  

 

Painéis de junção:   

Fechamentos estruturados em painéis de TS melamínica (dupla face) branco na altura de 2,20m, 

estruturados por montantes octogonais e travessas Z400 de alumínio anodizado para fechamento na 

junção entre os estandes, lembrando que os fechamentos variam de 0,70m a 1,30m de largura x 2,20m 

de altura.   

 

Teto   

Teto vazado e pergolado em travessas Z500 de alumínio anodizado  

 

Testeira Frontal  

Testeiras retro iluminada estruturadas em travessas Z500, travessas curva de ¼ x 1,00m em acrílico 

branco translúcido medindo 1,06 x 0,44m  

 

Mobiliário  
- 09 Prateleiras de madeira MDF 15mm face única branca apoiada por mãos-francesas em alumínio 

anodizado, com capacidade para suportar no mínimo 12kg por prateleira.  

- 01 Balcão para atendimento medindo 1,00m x 0,50m x 1,00m montado no sistema octanorm, com 

fechamento em painéis TS branco, tampo em madeira revestido em plástico bagun na cor branco com 01 

prateleira interna no mesmo acabamento.  

- 01 bancada medindo 2,00m x 1,00m x 0,50m para cobrir os bancos que situam dentro dos estandes, 

estruturado no sistema octanorm, com fechamento em painéis TS branco, tampo em madeira revestido 

em plástico bagun na cor branco   

- 01 Banqueta alta com estrutura preta e assento estofado em tecido preto.  

 

Identificação   

01 placa em acrílico branco translúcido medindo 1,00m e identificação com nome do expositor em 

adesivo de vinil recortado na cor preta.  
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Lote 2) Pisos e Revestimentos para 39 estandes medindo 15m² (5,00m x 3,00m) cada e junções no 

mesmo material para preenchimento de todos espaços entre cada estande, montados de forma circular, 

formando um único piso regular e contínuo. Área 1 - Pavilhão Esplanada 

 

Descritivo de cada estande (total: 39 unidades):  

Piso  

-15m² tablado modular de madeira, estruturado em sarrafos e chapas de madeirite naval de 15mm, 

nivelado e elevado a 0,10m.  

- 2m² de tablado modular de madeira, na junção entre os estandes, estruturado em sarrafos e chapas de 

madeirite naval de 15mm, nivelado e elevado a 0,10m.  

- 01 rampa de acesso a portadores de necessidades especiais (Segundo normas ABNT).  

 

Revestimento  

17m² de revestimento em manta emborrachada (plurigoma) na cor preta.  

0,50m² de revestimento antiderrapante para as rampas.  

 

Lote 3) Coberturas, fechamentos e calhas para 39 estandes + áreas de circulação. Área 1 – Pavilhão 

Esplanada - Tendas 5m X 5m. 

Coberturas: 41 tendas 5,00m x 5,00m.  

- Tendas em formato piramidal ou “chapéu de bruxa” na dimensão 5,00m x 5,00m, montado com altura 

de 3,00m (pé-direito), estruturado em perfis de aço enrijecido, soldados em solda MIG pintados na cor 

branca, montadas através de sistema de encaixes e unidas com parafusos de aço.  

- Cobertura das tendas em lona vinílica modelo KP 1000, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, 

impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, propriedades anti-mofo, 

anti-chama; resistência, leveza e elasticidade que permita um acoplamento perfeito na estrutura metálica.   

  

41 Calhas de junção entre coberturas 5,00m x 5,00m.  

Produzidas em estrutura tubular tipo metalom 20x20mm., acabada na cor branca com fechamento com 

lona vinílica na cor brancas fixadas por ilhós.  

A junção entre as tendas deverão ser feitas pelo mesmo sistema das coberturas oferecendo maior 

segurança, total impermeabilização e bom acabamento.  

  

Fechamentos para coberturas 5,00m x 5,00m, contínuos no fundo de todo os estandes.  

Fechamentos, em lona vinílica branca, fixados na face do fundo das estruturas das tendas por meio de 

ilhós e demais materiais necessários, formando um único fechamento regular e contínuo em cada bloco 

de tendas acopladas (excluindo as áreas de passagem).  

Os fechamentos deverão ser feitos pelo mesmo material e sistema das coberturas oferecendo maior 

segurança, total impermeabilização e bom acabamento. 

 

Lote 4) Elétrica para 39 estandes, medindo 15m² (5,00m x 3,00m) cada:  
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Descritivo para cada estande (total: 39 unidades):  

Distribuição elétrica através de central protegida por disjuntores, instalação de 02 tomadas universais e 

05 spots com lâmpadas fluorescente compacta de 20watts distribuídas uniformemente pelo estande e 01 

na testeira de identificação, totalizando 06 spots por estande, incluindo mão de obra e todos os materiais 

necessários para a realização dos serviços.  

 

Lote 5) 32 Bancadas para fechamento dos bancos das praças, complementando a montagem dos 

estandes. 

Descritivo:  

32 bancadas medindo 2,00m (Comprimento)  x 1,00m (Altura) x 0,50m (Largura) no sistema modular 

em octanorm para fechamento dos bancos das praças.  

 

Lote 6) Estande Institucional Fundação Feira do Livro de Ribeirão Preto - Locação, instalação, 

montagem, manutenção e desmontagem de estruturas provisórias para os espaços aonde serão realizadas 

as atividades institucionais da Fundação Feira do Livro, com medida mínima de 64 m². Para este estande 

a empresa deverá apresentar Projeto Executivo próprio que inclua os seguintes espaços: 

 

- Estúdio para gravação de entrevistas; 

- Espaço para exposição de conteúdos das edições anteriores da Feira Nacional do Livro de Ribeirão 

Preto; 

- Espaço para mini-palestras e exibições de conteúdos áudio-visuais; 

- Espaço para autógrafos; 

- Sala fechada para reuniões; 

- Varanda externa. 

 

As estruturas apresentadas devem atender, no mínimo, as seguintes especificações:  

 

Descritivo: 

Cobertura: 01 tenda 8,00m x 8,00m.  

- Tenda em formato piramidal ou “chapéu de bruxa” na dimensão 8,00m x 8,00m, montado com altura 

de 3,00m (pé-direito), estruturado em perfis de aço enrijecido, soldados em solda MIG pintados na cor 

branca, montadas através de sistema de encaixes e unidas com parafusos de aço.  

- Cobertura da tenda em lona vinílica modelo KP 1000, soldada e vulcanizada eletronicamente, 

impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, propriedades anti-mofo, 

anti-chama; resistência, leveza e elasticidade que permita um acoplamento perfeito na estrutura metálica.   

 

Piso  

- 80m² tablado modular de madeira, estruturado em sarrafos e chapas de madeirite naval de 15mm, 

nivelado e elevado a 0,10m.  

- 01 rampa de acesso a portadores de necessidades especiais (Segundo normas ABNT).  
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Revestimento  

80m² de revestimento em carpete novo (primeiro uso) na cor preta.   

2,00m² de revestimento antiderrapante para a rampa.  

 

Fechamentos / Painéis Divisórios  

- 40 metros lineares de fechamentos com as seguintes características: 

As paredes serão em painel de TS melamínica (dupla face) branco na altura de 2,70m, estruturados por 

montantes octogonais e travessas Z400 de alumínio anodizado  

 

Painéis de junção:   

Fechamentos estruturados em painéis de TS melamínica (dupla face) branco na altura de 2,70m, 

estruturados por montantes octogonais e travessas Z400 de alumínio anodizado para fechamento na 

junção entre os estandes, lembrando que os fechamentos variam de 0,70m a 1,30m de largura x 2,70m 

de altura.   

 

Teto   

Teto fechado em pergolado em travessas Z500 de alumínio anodizado e painéis  de TS melamínica 

branco 

 

Testeira Frontal  

Testeiras retro iluminada estruturadas em travessas Z500, travessas curva de ¼ x 1,00m em acrílico 

branco translúcido medindo 1,06 x 0,44m.  

 

Mobiliário  
- 12 Prateleiras de madeira MDF 15mm face única branca apoiada por mãos-francesas em alumínio 

anodizado, com capacidade para suportar no mínimo 12kg por prateleira.  

- 01 Balcão para atendimento medindo 1,00m x 0,50m x 1,00m montado no sistema octanorm, com 

fechamento em painéis TS branco, tampo em madeira revestido em plástico bagun na cor branco com 01 

prateleira interna no mesmo acabamento.  

- 01 Banqueta alta com estrutura preta e assento estofado em tecido preto. 

- 01 Mesa de reuniões com 04 cadeiras.  

 

Identificação   

01 placa em acrílico branco translúcido medindo 2,00m x 1,00m e identificação com nome do estande 

em adesivo de vinil recortado na cor preta.  

 

Lote 7) Estande Autores Locais e Regionais - Locação, instalação, montagem, manutenção e 

desmontagem de estruturas provisórias para os espaços aonde serão realizadas as atividades dos autores 

locais - com medida mínima de 128m². Para este estande a empresa deverá apresentar Projeto Executivo 

próprio que inclua os seguintes espaços: 
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- Auditório com capacidade mínima de 50 lugares; 

- Recepção com espaço para exposição de livro; 

- Varanda coberta para realização de apresentações artísticas e musicais. 

- Varanda aberta. 

 

As estruturas apresentadas devem atender, no mínimo, as seguintes especificações:  

 

Descritivo: 

Coberturas: 02 tendas 8,00m x 8,00m cada, acopladas.  

- 02 Tendas em formato piramidal ou “chapéu de bruxa” na dimensão 8,00m x 8,00m cada, montadas 

com altura de 3,00m (pé-direito), estruturadas em perfis de aço enrijecido, soldados em solda MIG 

pintados na cor branca, montadas através de sistema de encaixes e unidas com parafusos de aço.  

- Coberturas das tendas em lona vinílica modelo KP 1000, soldada e vulcanizada eletronicamente, 

impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, propriedades anti-mofo, 

anti-chama; resistência, leveza e elasticidade que permita um acoplamento perfeito na estrutura metálica. 

- As 02 tendas devem estar perfeitamente acopladas, vedadas e com calhas.   

Piso  

- 160m² tablado modular de madeira, estruturado em sarrafos e chapas de madeirite naval de 15mm, 

nivelado e elevado a 0,10m.  

- 01 rampa de acesso a portadores de necessidades especiais (Segundo normas ABNT).  

 

Revestimento  

160m² de revestimento em carpete novo (primeiro uso) na cor preta.   

2,00m² de revestimento antiderrapante para a rampa.  

 

Fechamentos / Painéis Divisórios  

- 80 metros lineares de fechamentos com as seguintes características: 

As paredes serão em painel de TS melamínica (dupla face) branco na altura de 2,70m, estruturados por 

montantes octogonais e travessas Z400 de alumínio anodizado.  

 

Painéis de junção:   

Fechamentos estruturados em painéis de TS melamínica (dupla face) branco na altura de 2,70m, 

estruturados por montantes octogonais e travessas Z400 de alumínio anodizado para fechamento na 

junção entre os estandes, lembrando que os fechamentos variam de 0,70m a 1,30m de largura x 2,70m 

de altura.   

 

Teto   

Teto fechado em pergolado em travessas Z500 de alumínio anodizado e painéis  de TS melamínica  

branco 
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Testeira Frontal  

Testeiras retro iluminada estruturadas em travessas Z500, travessas curva de ¼ x 1,00m em acrílico 

branco translúcido medindo 1,06 x 0,44m  

 

Mobiliário  
- 12 Prateleiras de madeira MDF 15mm face única branca apoiada por mãos-francesas em alumínio 

anodizado, com capacidade para suportar no mínimo 12kg por prateleira.  

- 01 Balcão para atendimento medindo 1,00m x 0,50m x 1,00m montado no sistema octanorm, com 

fechamento em painéis TS branco, tampo em madeira revestido em plástico bagun na cor branco com 01 

prateleira interna no mesmo acabamento.  

- 01 Banqueta alta com estrutura preta e assento estofado em tecido preto.  

- 01 Mesa circular com 04 cadeiras. 

 

Identificação   

01 placa em acrílico branco translúcido medindo 2,00 x 1,00m e identificação com nome do expositor 

em adesivo de vinil recortado na cor preta.  

 

A proposta deverá contemplar o transporte, montagem/desmontagem, acessórios necessários, segurança 

e guarda dos materiais e equipamentos, além de uma equipe em quantidade suficiente e uniformizada, 

para remanejamento e manutenção imediata dos equipamentos durante todo o período da  realização do 

evento, do dia 15 ao dia 25/05/2014 das 7h as 21h, além da equipe previstas para montagens e 

desmontagens. Todos os gastos com transporte, hospedagem e alimentação destas equipes serão de 

inteira e exclusiva responsabilidade da empresa CONTRATADA 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

(Papel timbrado da empresa) 

 

Processo de Compras Nº  

 

Pregão Presencial Nº  

 

 

 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º 

______________________________, sediada _____________________________, DECLARA, sob as 

penas da Lei, nos termos do artigo 4º, VII, da Lei nº 10.520/02, declara para os devidos fins de direito 

que cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos no edital em epígrafe. 

 

Local e data, 

 

 

 

____________________________________ 

(assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º 

____________________________________, por meio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a).________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

___________________________ e do CPF n.º ___________________________, nomeia seu(sua) 

bastante procurador(a) o(a) Sr.(a) __________________________________________, com poderes 

para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, referentes ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 

 

........, ________/________/_______. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura
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ANEXO V 

 

 

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. 

 

 

 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º  

 

 

 

 

A empresa ............................................................., inscrita no CNPJ sob o  

N.º................................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º....................... e do CPF 

n.º..........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

 

SIM ( ) OU NÃO ( ). 

 

............................................... 

(data) 

.................. 

 

................................................................................ 

(representante legal) 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N.º  

 

 

 

A empresa................................................................................, inscrita no CNPJ sob o n.º 

........................................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

.................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ................................ 

e do CPF n.º ...................................... DECLARA, para fins do disposto no § 2º do artigo 32 da Lei 

Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 

não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou 

Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se 

encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância 

que possa impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste 

procedimento possa decorrer. 

 

 

 

 

.................................................................................. 

(data) 

 

 

 

........................................................................................................... 

(assinatura do representante legal) 
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ATENÇÃO 
 

É responsabilidade da empresa o envio de recibo do edital ao Departamento de Materiais e 

Licitações. A não comunicação imediata do recebimento poderá prejudicar a empresa, que não 

será notificada sobre eventuais alterações ocorridas no decorrer da licitação. 

O recebimento poderá ser comunicado via fac-símile ou e-mail, em mensagem contendo, 

necessariamente, todos os elementos do modelo a seguir. 
 
 

AVISO DE RECEBIMENTO 
 

Pregão Presencial n.º: 001/2014 

 

 

Empresa: 

 

Endereço: Cep: 

 

Cidade: 

 

Estado: 

CNPJ: 

 

Inscrição Estadual: 

 

Telefone: 

 

Fax: 

 

E-mail: 

 

Data da transmissão: 

 

Pessoa responsável: 

 

Para: Departamento Administrativo da Fundação D. Pedro II (Att / Pregão Presencial) 

Telefone: 16-3977 8111  

E-mail: diretoria.pedro2@theatropedro2.pmrp.com.br   

 

M E N S A G E M 

Comunico ao Departamento Administrativo da Fundação D. Pedro II, o recebimento do edital do 

Pregão Presencial n.º 001/2014 
 
 

mailto:diretoria.pedro2@theatropedro2.pmrp.com.br

