
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

Pregão Presencial Nº 000012/2023

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO

Edital

IDENTIFICAÇÃO NO TCE-ES: 2023.011E0600005.01.0004

O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
27.165.737/0001-10, com sede na Rua Fritz Von Lutzow, n°217, Centro, Baixo Guandu - ES torna público que realizará 
Pregão Presencial, objetivando contratação de empresa especializada na prestação de serviços de estruturas de 
rodeios de caráter profissional, que organiza, promove, transmite ao vivo e realiza rodeio show, nos dias 08 a 10 
de abril de 2023 em virtude da comemoração do 88ª festa de emancipação política do município de Baixo 
Guandu-Es, conforme Processo nº 001776/2023, devidamente autorizado pela autoridade competente. O Pregão 
Presencial será realizado por Pregoeiro do Município de Baixo Guandu, designado pelo Decreto nº 7.023/2022, regido 
pela Lei no 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Federal no 
8.666/1993, e suas alterações e demais normas pertinentes.

1 - DO OBJETO:

1.1 - Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
estruturas de rodeios de caráter profissional, que organiza, promove, transmite ao vivo e realiza rodeio show, 
nos dias 08 a 10 de abril de 2023 em virtude da comemoração do 88ª festa de emancipação política do município 
de Baixo Guandu-Es, conforme relacionados no Anexo I do presente edital.

1.2 - As especificações e as condições para a aquisição do objeto descrito no subítem 1.1, são as constantes neste edital 
e seus anexos.

2 - DA ABERTURA DA SESSÃO:

2.1 - As 13:00 horas do dia 29 de março de 2023, será aberta à sessão na sala de Licitações, nº 102, 1º andar, 
localizada na Rua Fritz Von Lutzow, n°217, Centro, Baixo Guandu - ES, para, a realização do Credenciamento e após, 
recebimento dos envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação".

2.2 - Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidas novas proponentes.

3 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

3.1 - Tipo de julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE.
3.2 - Processo nº 1.776/2023.
3.3 - Dotação Orçamentária:
050003.1339200242.121 - Realização de Festas e Eventos Culturais e Comemorativos - Elemento de Despesa: 
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Ficha 186 - Fonte de Recurso: 250000000000 - Recursos 
não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos
 
4 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO:

4.1 - Somente poderão participar deste Pregão Presencial pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades  
pertinentes ao objeto desta licitação que deverão estar previstos no Contrato Social da proponente, que atendam 
a todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de 
transcrição.

4.2 - Não será permitida a participação nesta licitação, de empresas que estejam cumprindo pena de suspensão 
temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com o Município de Baixo Guandu, ou ainda que 
tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, não ocorrendo à reabilitação, ou 
que se subsumam as disposições dos arts. 9º e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93.

5 - DOS ENVELOPES "PROPOSTA DE PREÇOS" E "HABILITAÇÃO":

5.1 - As licitantes deverão entregar, após regular credenciamento, a proposta de preços e a documentação necessária 
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para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, contendo na parte externa, os seguintes 
dizeres:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
----------------------------------------------------------------------------------------
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - ES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2023
ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO

5.2 - O envelope nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter as informações/documentos exigidos no item 7 deste 
edital, enquanto o envelope nº 02 - HABILITAÇÃO os documentos/informações exigidos no item 8 deste edital.

5.3 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de 
nota ou pelo Pregoeiro do Município de Baixo Guandu e respectiva Equipe de Apoio, hipótese em que a autenticação 
deverá ocorrer no momento da sessão.

6 - DO CREDENCIAMENTO:

6.1 - Para efetivação do Credenciamento, em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02, é 
OBRIGATÓRIA a apresentação das Declarações constantes do Anexo IV e Anexo V, que deverão ser entregues 
separadamente dos envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação".

6.2 - Caso a licitante não se faça presente, deverá remeter as declarações de que trata o item 6.1 e o Contrato Social ou 
documento equivalente devidamente autenticado, de que trata o Item 6.5, em envelope apartado que deverá trazer os 
seguintes dizeres "MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2023 - ENVELOPE 
CREDENCIAMENTO".

6.3 - Para o Credenciamento o representante da proponente apresentará qualquer documento de identidade emitido por 
Órgão Público acompanhado de Carta Credencial original, conforme modelo constante no ANEXO III, quando não se 
tratar de administrador, proprietário ou equivalente, que o autorize a participar do procedimento licitatório ou 
INSTRUMENTO PROCURATÓRIO, que o autorize a responder pela proponente, inclusive para a oferta de lances 
verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar os demais atos pertinentes 
ao presente certame, em nome da proponente.

6.4 - Para efetivação do Credenciamento é OBRIGATÓRIA a apresentação do ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU 
CONTRATO SOCIAL, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL OU NO CARTÓRIO DE PESSOAS 
JURÍDICAS, CONFORME O CASO, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório que trata o subitem 
anterior possui os devidos poderes da outorga supra.

6.5 - Para efeito de atendimento ao subitem 6.4 compreende-se como:
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedade 
comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores 
(Ata e Termo de Posse); ou Registro Comercial; no caso de empresa individual.
b) 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;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
d) Comprovação da Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica (CNPJ).

6.6 - A apresentação do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, presta-se para observar se a atividade da 
empresa é concernente ao objeto contido no item 1.1.

6.7 - Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado, 
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participará do Pregão Presencial com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a 
apresentação de novas propostas e a interposição de recurso.

6.8 - A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, devidamente autenticado no Credenciamento, 
isenta a licitante de apresentá-los no envelope nº 2 - Habilitação.

6.9 - Além dos documentos exigidos acima, a licitante que for MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou 
equiparadas, que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal n° 123/2006 e 147/2014, 
deverá comprovar, obrigatoriamente, durante o CREDENCIAMENTO, esta condição, por meio de declaração, de que 
cumprem os requisitos legais para qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da lei, 
devidamente assinada por seu(s) SÓCIO(S) ou REPRESENTANTE LEGAL, com data ATUALIZADA, conforme modelo 
constante  no Anexo VI.

6.9.1 - Se os representantes da Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não apresentar a declaração de que trata 
o item 6.9, não terá direito a usufruir dos privilégios estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 e 
147/2014.

6.10 - Para fins de comunicação oficial referente a este procedimento licitatório, o representante da proponente deverá 
apresentar no ato do "CREDENCIAMENTO," a Declaração de Endereço Eletrônico, constante do Anexo VII, sem 
prejuízo de desclassificação.

7 - DO ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS:

7.1 - A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via impressa contendo a identificação da empresa licitante 
(Razão Social completa e CNPJ) datada, carimbada e assinada por seu representante legal devidamente constituído no 
contrato social ou documento equivalente, sem emendas e rasuras, contendo ainda as informações discriminadas nas 
alíneas abaixo:

a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no Anexo I, inclusive quanto a 
informação de marca e o modelo, quando couber;
b) Validade da proposta de preços, não é inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura dos envelopes 
Proposta de Preços; 
c) Preço unitário e preço total, cotado em Real e com até duas casas decimais após a vírgula (R$ x,xx), incluindo-
se todos os impostos, taxas, seguros, licenças, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, 
bem como todos os demais custos relacionados ao fornecimento do objeto deste edital, os quais não acrescentarão 
ônus ao Município de Baixo Guandu-ES.

7.1.1 - A proposta de preços também poderá ser elabolarada através do software E&L Proposta Comercial, disponível no 
site do Município de Baixo Guandu, <https://s3.amazonaws.com/el.com.br/gmp/bin/proposta_comercial_automatica.zip>  
, e entregue ao Pregoeiro, através de mídia digital (pen drive, hd, cd...), representando fielmente todas as informações 
constantes na proposta impressa, de forma a facilitar no lançamento dos preços.

7.1.1.1 - Havendo problemas na elaboração da proposta comercial no software E&L Proposta Comercial, será aceita 
apenas, a proposta impressa, sem prejuízo de classificação.

7.2 - O preço unitário, o preço total de cada lote e o valor global da proposta deverão ser apresentado em algarismos, 
sendo facultada a apresentação por extenso.

7.3 - A proposta de preços será desclassificada se não houver indicação de marca, quando couber, bem como se 
desatender as normas e exigências deste edital e seus anexos.

7.4 - Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseadas nas propostas das demais licitantes, ou não 
previstas neste edital.

7.5 - As propostas, deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo I, referentes à especificação técnica do 
objeto.

7.6 - Serão aceitas as propostas em que constarem erros de cálculo nos valores propostos, reservando-se ao Pregoeiro 
do certame, o direito de corrigi-los na forma seguinte:
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a) O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes: será retificado, mantendo-se o 
preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto;
b) O erro na adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto, pelo 
corrigido.

8 - DO ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO:

8.1 - A licitante interessada deverá apresentar no envelope nº 02 - HABILITAÇÃO, os documentos abaixo enumerados:

8.1.1 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL:
a) Declaração, data e assinada pela empresa, de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da CF/88, constante no 
Anexo VIII;
b) Declaração datada e assinada pela empresa de que não existe superveniência de fato impeditivo de sua 
habilitação, e que aceita todas as exigências do presente edital, bem como se submete a todas as disposições 
contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, constante no Anexo IX.

8.1.2 - REGULARIDADE FISCAL:
a) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União unificando as Contribuições Previdenciárias;
b) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual - Estado Sede da 
Empresa;
d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal - Município Sede da 
Empresa;
e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do Trabalho;

8.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Comprovação de que a licitante forneceu, sem restrição, serviço de natureza semelhante ao indicado no item 1.1 
e Anexo I do edital. Comprovação fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a 
aptidão da empresa licitante na execução de serviços compatíveis com o objeto desta licitação, em características, 
quantidades e prazo, que permita a avaliação da capacidade de atendimento da licitante.

b) Comprovação da empresa possuir em seu corpo técnico, na data de abertura do certame, profissional de nível, 
reconhecido pelo CREA, detentor de atestado de responsabilidade técnica, que comprove ter o profissional, 
executado para orgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou 
distrital, ou ainda, para empresa privada, serviços de natureza semelhante ao indicado no item 1.1 e Anexo I do 
edital. 

c) Comprovante de Registro ou Inscrição da licitante e responsável técnico, perante o CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia). 

Obs. Caso a empresa vencedora da licitação seja de outro Estado, na assinatura do contrato, a Empresa e/ou 
o responsável técnico com sede ou acervo técnico de outro Estado, deverão apresentar o registro de 
regularidade com visto no CREA/ES, conforme lei nº 5.194/66 3 413/97 do CONFEA. 

d) Comprovante de Registro ou Inscrição da licitante perante o CNAR (Confederação Nacional de Rodeios) e/ou 
Federação de Rodeio do Estado em que a Empresa estiver sediada; 

e) Comprovante de Inscrição ou prova de regularidade da empresa e dos responsáveis técnicos no CRMV 
(Conselho Regional de Medicina Veterinária); 

f) Comprovante de registro ou inscrição do licitante perante o IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal); 

g) Deverá ser indicado expressamente pela empresa licitante o(s) responsável(is) técnico(s) para o 
acompanhamento dos serviços, conforme objeto da presente licitação, para a prestação dos serviços; 
g.1) Comprovação de vínculo empregatício entre o(s) responsável(s) indicado(s) e a licitante se fará através dos 
seguintes documentos: 
g.1.1) No caso de ser sócio proprietário da empresa através da apresentação do contrato social ou outro documento 
legal, devidamente registrado na junta comercial; 
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g.1.2) No caso de empregado da empresa através de apresentação da carteira de trabalho e previdência social 
(CTPS) comprovando o vínculo empregatício do profissional na empresa licitante; 
g.1.3) No caso de profissionais que detenham vínculo através de contrato de prestação de serviços, através de 
apresentação do instrumento particular de serviços, celebrado entre o profissional e a empresa proponente até a 
data de apresentação da proposta; 

h) Certificado de Registro da Empresa responsável pela Pirotecnia expedido pelo DAME - Divisão de Controle de 
Armas, Munições e Explosivos - Polícia Civil;

i) Cadastro Técnico Federal (certificado de Regularidade) do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais (IBAMA) autorizando a execução do show pirotécnico; 

j) Apresentar carteira profissional de BLASTER pirotécnico responsável pela realização de shows, juntamente com a 
comprovação de vínculo entre o responsável técnico e a empresa responsável pela Pirotecnia; 

k) Ficará a cargo da empresa todos os projetos e liberações necessárias para o Alvará de funcionamento expedido 
pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo; 

l) Declaração de ciência que será de inteira responsabilidade da contratada, qualquer acidente, danos a terceiros, 
entre outros ocorridos em horários de trabalho, ficando o Município isento de qualquer responsabilidade pelos 
mesmos; 

m) Declaração de que assume o compromisso de reparar os problemas que porventura surgirem nos bens ou objeto 
desta licitação; 

n) Indicação do locutor especializado, com comprovação de que o locutor detém experiência e renome no cenário 
nacional e/ou internacional do rodeio que poderá ser feita através de revistas, jornais periódicos, dvd's do gênero ou 
outras formas de mídias;
 
o) Apresentação de documento que comprove que o Juíz(s) de Rodeio, Salva-Vida(s) e o Fiscal/Juiz(s) de brete (s), 
sejam cadastrados à CNAR (Confederação Nacional de Rodeios).
 
p) Apresentação de Declaração de realização de visita técnica e/ou declaração de conhecimento do local onde os 
serviços serão executados ao local onde os serviços serão realizados, devido à necessidade de preparo do solo, a 
alta complexidade do objeto, por ser tratar de grandiosa e complexa estrutura desmontável itinerante, atestando que 
que a empresa tomou conhecimento de todas as condições particulares dos locais onde serão montadas as 
estruturas metálicas e as acomodações dos animais, para cumprimento das obrigações de acordo com art. 30, III, 
da lei 8.666/1993. (A visita deverá/poderá ser agendada pelo telefone (27)3732-8900, falar na Secretaria Municipal 
de Obras. E deverá ser realizada em até 02 (dois) dias antes da data de abertura da licitação). 

q) Comprovação de experiência e qualidade profissional de rodeios do cenário estadual ou nacional, o que poderá 
ser demonstrada através de publicações em revistas, jornais, atestados, periódicos, DVDs ou outras formas de 
mídia do gênero, em que fique evidenciada a participação em eventos de rodeios.
 
r) Indicação expressa por parte da empresa licitante, contendo o(s) preposto(s) ou o(s) responsável(is) pelo 
acompanhamento de todos os serviços complementares descritos, conforme o descritivo do objeto da pertinente 
licitação, assim como observada a exigência de indicação dos técnicos relacionados no presente descritivo. 

s) A licitante deverá apresentar documentação que comprove que o juiz de rodeio indicado, seja devidamente 
Confederado/Federado por entidade regulamentadora da classe de âmbito estadual ou nacional.

8.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINACEIRA:
a) Termo de Abertura e Encerramento, registrados na Junta Comercial ou Cartório de Registros;

b) Balanço patrimonial referente ao último exercício social;
b.1) Apresentação da publicação do Balanço Patrimonial do último exercício social, já exigível e apresentado na 
forma da Lei, ou, no caso de o licitante estar desobrigado de publicar, deverá apresentar a cópia legível da página 
do LIVRO DIÁRIO onde foi transcrito o balanço;
b.1.1) Até a data de 30 (trinta) de abril de cada ano será aceito o balanço do penúltimo exercício social, após essa 
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data somente será aceito o Balanço Patrimonial do último exercício social, ou seja, do ano imediatamente anterior 
ao presente;
b.2) Os documentos relacionados nesta alínea, no que se refere aos proponentes obrigados a realizarem 
Escrituração Contábil Digital, conforme Instrução Normativa 1.420/2013 da Receita Federal do Brasil, poderão ser 
substituídos pela documentação emitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, devidamente 
acompanhada do Termo de Autenticação do livro digital do referido sistema;
b.2.1) Até o último dia útil do mês de maio de cada ano será aceito o balanço do penúltimo exercício social, após 
essa data somente será aceito o Balanço Patrimonial do último exercício social, ou seja, do ano imediatamente 
anterior ao presente, de acordo com o art. 5o da IN - RFB 1.420/2013;
b.3) No caso de empresa com início de atividades no exercício atual, esta deverá apresentar o Balanço de Abertura.
b.3.1) É vedado a substituição de Balanço por Balancete ou Balanço Provisório.

c) Demonstração do Resultado do Exercício, certificado por profissional registrado do Conselho de Contabilidade, 
no qual deverão ser apresentadas todas as páginas que transcrevem o referido documento;

d) Certidão Negativa de Falência e ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, expedida pelos Cartórios 
Distribuidores competentes, ou outro documento expedido pelo Juízo competente, no qual ateste que a empresa 
possui condições econômicas suficientes para cumprimento do contrato, da sede da pessoa jurídica, datada de, no 
máximo, 60 (sessenta) dias anteriores à data de apresentação da documentação ou dentro do prazo de validade da 
Certidão quando houver.

8.2 - Os documentos exigidos nos itens 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4 poderão ser apresentados em original, por publicação 
em órgão da imprensa oficial, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou por servidor da 
administração, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer até o horário marcado para a abertura da sessão.

8.3 - As Certidões Negativas de Débito exigidas no item 8.1.2, deverão conter o mesmo CNPJ do Contrato Social, Ato 
Constitutivo ou Estatuto apresentado pela licitante no momento do Credenciamento.

8.4 - Figura como exceção a Certidão cuja abrangência atinge tanto a empresa Matriz quanto as Filiais, constante na 
alínea "a" do subitem 8.1.2.

8.5 - Os documentos de habilitação serão exigidos somente da licitante vencedora da fase de lances.

8.6 - Os documentos exigidos e apresentados para habilitação, obtidos através de sites, poderão ter sua autenticidade 
verificada via Internet, no momento da fase de habilitação.

8.7 - Os modelos anexados ao edital servem como orientação as empresas licitantes, não sendo motivo de inabilitação 
ou desclassificação documentos elaborados de forma diferente, desde que contenham os elementos essenciais.

9- DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO (CREDENCIAMENTO, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO):

9.1 - Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, serão recebidos os documentos para o Credenciamento, conforme 
disposto no Item 6. Somente serão credenciadas as empresas que cumprirem todos os requisitos exigidos no respectivo 
item.

9.2 - Após realização do Credenciamento, o Pregoeiro receberá os envelopes nº 01 - "Proposta de Preços" e nº 02 - 
"Habilitação" das empresas devidamente credenciadas e procederá à abertura dos Envelopes  Proposta de Preços, 
julgando-as e classificando-as, pelo MENOR PREÇO POR LOTE considerando para tanto as disposições da Lei nº 
10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X.

9.3 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou imponham 
condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes.

9.4 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, apenas o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer 
novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação da vencedora.

9.5 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, não havendo 
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pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 9.4, poderão as autoras das melhores propostas, até o 
máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

9.6 - Uma vez classificada as propostas, o Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem 
decrescente de valor.

9.7 - Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.

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

9.9 - O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que julgar 
necessárias a fim de pôr ordem ao certame.

9.10 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades 
previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.

9.11 - Não havendo mais interesse, das licitantes, em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.

9.12 - Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2°, da Lei 
Complementar Federal n° 123/2006, sendo assegurado, como critério do desempate, preferência de contratação para as 
empresas de pequeno porte que atenderem as exigências deste edital.

9.13 - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela 
empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

9.14 - Ocorrendo empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor será convocada para 
apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, 
situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova 
proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas e 
empresas de pequeno porte, que se enquadrarem na hipótese do item 9.13 deste edital, a apresentação de novo 
lance, no prazo previsto na alínea "a" deste item.

9.15 - Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências previstas neste edital, será 
declarada vencedora do certame, a licitante detentora da proposta originariamente de menor valor.

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

9.17 - Em seguida o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao valor, decidindo 
motivadamente a respeito.

9.18 - O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados no  mercado, 
coerentes com a execução do objeto ora licitado.

9.19 - Sendo aceitável a proposta, será aberto o envelope nº 02 - HABILITAÇÃO, da empresa classificada e verificado o 
atendimento das exigências habilitatórias previstas neste edital.

9.20 - A microempresa e a empresa de pequeno porte declarada vencedora da etapa de lances que possuir restrição em 
qualquer dos documentos de regularidade fiscais previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à 
apresentação de nova documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de abertura do certame, caso 
seja declarada vencedora da etapa de lances. A não regularização da documentação, no prazo, implicará na decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultada ao Pregoeiro convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação para o exercício do mesmo direito ou revogar a licitação.
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9.21 - O benefício previsto não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte, da apresentação de todos os 
documentos previstos neste edital no momento da fase de habilitação, ainda que apresentem alguma restrição. Se não 
apresentar nenhum dos documentos fiscais, mesmo com restrições, a microempresa e a empresa de pequeno porte, 
será automaticamente inabilitada.

9.22 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante vencedora da etapa de 
lances será habilitada e declarada vencedora do certame.

9.23 - 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 declarada vencedora.

9.24 - A proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de desclassificação 
ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer 
em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas 
neste edital ou que desabonem a idoneidade da proponente.

9.25 - O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em 
qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente no credenciamento ou em qualquer dos envelopes.

9.26 - Ao final da sessão pública o Pregoeiro franqueará a palavra às licitantes que desejarem manifestar a intenção de 
recorrer dos atos até ali praticados, que obrigatoriamente deverão contar em Ata da sessão.

10 - DOS RECURSOS:

10.1 - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei 
8.666/93 e suas alterações.

10.2 - A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério:
a) Ser dirigida ao Pregoeiro ao final da sessão pública, devidamente fundamentado e, se for o caso, acompanhado 
de documentação pertinente;
b) As razões do recurso, apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02). O 
documento será assinado por representante legal da licitante ou por Procurador com poderes específicos, hipótese 
em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos);
c) As razões do recurso e contrarazões deverão ser apresentadas no Protocolo Geral do Município de Baixo 
Guandu-ES, situada na Rua Fritz Von Lutzow, n°217, térreo, Centro, Baixo Guandu -ES, no horário das 7h às 16h, e 
fora do prazo legal, não serão conhecidos;
d) As demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias (art. 4°, 
XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido a licitante que manifestou a intenção de recorrer.

11 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO:

11.1 - Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão, o Pregoeiro é quem adjudicará o objeto, sendo que esta 
adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior.

11.2 - A classificação e o julgamento das propostas e os documentos habilitatórios serão submetidos à autoridade 
superior para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação, caso ocorra manifestação 
de recurso.

12 - DA ASSINATURA DO CONTRATO:

12.1 - Homologada a licitação, o Município de Baixo Guandu, por intermédio do setor de contrato, convocará a licitante 
vencedora para que no prazo de 05 (cinco) dias ininterruptos apresente ou envie o termo de contrato devidamente 
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assinado.

12.2 - A convocação será realizada por meio de e-mail a ser enviado para o endereço eletrônico da licitante vencedora, 
conforme declarado na fase de credenciamento.

12.3 - No caso da licitante vencedora do certame, dentro do prazo de validade da sua proposta, não atender a exigência 
do item 12.1, ou desatender as disposições deste edital, aplicar-se-á o previsto no inciso XVI, do art.4º, da lei nº 
10.520/02.

12.4 - A autorização de fornecimento e a nota de empenho serão canceladas nos seguintes casos:
a) Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses 
contidas no art. 78 da Lei 8.666/93;
b) Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do CONTRATANTE;
c) Judicialmente, nos termos da legislação.

13 - DA FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

13.1 - As informações quanto a forma e condições de prestação dos serviços, encontram-se especificados no item 04 do 
Termo de Referência - Anexo II, deste edital.

14 - DO PAGAMENTO:

14.1 - As informações quanto a forma e condições de pagamento, encontram-se especificados no item 07 do Termo de 
Referência - Anexo II, deste edital. 

15 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES:

15.1 - À CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, será aplicada as seguintes 
penalidades:

a) Multa;
b) Rescisão do Contrato ou cancelamento da ordem de fornecimento;
c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Baixo Guandu; e,
d) Declaração de inidoneidade.

15.2 - Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total contratado, quando a CONTRATADA:
a) Causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;
b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, do 
CONTRATANTE;
c) Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
d) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao CONTRATANTE ou 
a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.
e) Descumprir quaisquer obrigações licitatórias/ contratuais;
f) Se recuse a assinar o contrato ou Autorização de fornecimento, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo 
estabelecido no edital.

15.3 - Ocorrendo atraso no fornecimento do objeto, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor total 
da Autorização de fornecimento, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento).

15.4 - Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não 
cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do CONTRATANTE, 
independentemente das demais sanções cabíveis.

15.5 - A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurado o princípio do contraditório e da 
ampla defesa, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.

15.6 - Caso o CONTRATANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a CONTRATADA, 
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justificando a medida.

15.7 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas pela Secretaria Municipal de Finanças, dentro do prazo improrrogável 
de 30 (trinta) dias ininterruptos, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de pedido de 
reconsideração do recurso.

15.8 - Poderá, ainda, a CONTRATADA, a juízo do CONTRATANTE, responder por perdas e danos, independentemente 
das demais sanções previstas neste edital.

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

16.1 - Ao apresentar a proposta de preço, fica subentendido que a licitante conhece todas as condições estabelecidas no 
presente edital e seus anexos.

16.2 - O Pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com a licitante vencedora a fim de almejar proposta mais 
vantajosa para a Administração.

16.3 - Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-a, quando necessário, profissionais de 
reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer das licitantes, bem como qualquer 
outro servidor do Município de Baixo Guandu - ES.

16.4 - As informações complementares inerentes a este Pregão Presencial e os pedidos de esclarecimentos, deverão ser 
solicitados anteriormente a data fixada para abertura da sessão pública, via internet, no endereço eletrônico 
licitacao.pmbg.es@gmail.com e poderão ser obtidas pelo telefone (27) 3732-8900 em dias úteis no horário de 07h às 
16h.

16.4.1 - Os prazos e as condições para requerer IMPUGNAÇÃO deste edital são os previstos nos §§§ 1°, 2° e 3°do 
artigo 41 na Lei nº 8.666/93 e alterações.

16.5 - As impugnações deverão ser apresentadas no Protocolo Geral do Município de Baixo Guandu-ES, situada na Rua 
Fritz Von Lutzow, n°217, térreo, Centro, Baixo Guandu -ES, no horário das 07 às 16h e, fora do prazo legal, não serão 
conhecidas.

16.6 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:
16.6.1- Anexo I: Especificações do objeto licitado;
16.6.2- Anexo II: Termo de Referência;
16.6.3- Anexo III: Modelo de Credenciamento;
16.6.4- Anexo IV: Modelo de Declaração (Atendimento às exigências habilitatórias - Inciso VII, Art. 4º da Lei n° 
10.520/02);
16.6.5- Anexo V: Modelo de Declaração (Inciso III, Art. 9° da Lei n° 8.666/93);
16.6.6- Anexo VI: Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
16.6.7- Anexo VII: Modelo de Declaração de Endereço Eletrônico;
16.6.8- Anexo VIII: Modelo de Declaração (Não emprega Menor - Inciso V, Art. 27 da Lei nº 8.666/93);
16.6.9- Anexo IX: Modelo de Declaração (Inexistência de Fatos Supervenientes - Lei nº 8.666/93);
16.6.10 - Anexo X: Minuta de Contrato.

Baixo Guandu-ES, 17 de março de 2023.

________________________________
Janderson A. R. Matos

Pregoeiro Municipal
Decreto n° 7.023/2022

Rua Fritz Von Lutzow, 217 - Bairro Centro - Baixo Guandu - ES Cep.: 29.730-000 Page 10 of 39



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

Pregão Presencial Nº 000012/2023

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO

Anexo I

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO LICITADO
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Ítem Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

G  L  O  B  A  L

Código

Lote

00001 00002110
para apresentação nos dias 08 a 10 de abril de 2023 em virtude
da comemoração da 88ª Festa de Emancipação Política do
Município de Baixo Guandu/ES. O rodeio deverá observar e ser
realizado observando as normas de segurança vigentes, além de
cumprir com as exigências do Corpo de Bombeiro do Estado do
Espírito Santo. A contratada deverá fornecer toda estrutura,
apresentações e serviços necessários para a produção e
realização do rodeio, devendo conter no mínimo o seguinte:

ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA.
1 - 01 (uma) Arena Completa, estilo americana, medindo
aproximadamente 40 metros X 30 metros, dentro dos padrões da
CNAR (Confederação Nacional de Rodeio) montada com 06
bretes, dividido em 04 para soltura de animais e 02 para espera,
sendo, 01 portão central para retorno de animais, 02 portões para
entrada e saída de cowboys/peões e autoridades, 3 currais de
espera que acomode no mínimo 20 touros, 01 embarcador,
devendo tudo atender a lei 10.519 de 17 de junho 2002, e oferece
total segurança ao público;
2 - 01 (um) Curral de fundo para separação dos animais sob
camarotes, contendo 32 painéis de 3,00 metros X 2,20 metros
com tubos de 2, mais portão de acesso até a arena sem
necessidade de ter contato com os animais;
3 - 01 (uma) Arquibancada - medindo 100 metros de
arquibancada com 11 degraus com capacidade para 3.000
pessoas, com início do primeiro piso de 1,20 mts do nível do
chão, com tabuas de 2,30mts x 1,10mts em sua passarela de
acesso aos degraus; 04 escadas de acesso com entradas abaixo
da arquibancada no tamanho 2,30mts x 0,55mts; grades de
proteção (para-peito) no mínimo de 1,30mts na frente e 1,70mts
no último degrau. (atrás), corrimões laterais de no mínimo
1,10mts; formato ferradura sem emenda, inclusive nas curvas,
fator de concentração de público de 2,5 pessoas por metro linear,
em estrutura tubular, montada sobre cavalete modulados de aço,
postes de suporte, travamento e pisos, longarinas e diagonais de
estrutura com tubo de 2 polegadas na chapa 13, travessa com
tubos de 1 ½ polegadas na chapa 13, andaimes especiais com
2,30mts de comprimento x 2mts de altura e travessas com tubo de
1 ½ na chapa 13, assentos confeccionados com enrijecidas 50cm
x 30cm na chapa 11, com reforço de segurança em intervalo
máximo de 20cm com us 20cm x 30cm na chapa 11, encaixe de
fixadores nos degraus com e pinos e parafusos, espelhos dos
assentos com no máximo 15cm de vão, tudo de acordo com as
normas técnicas e abnt. no fundo e nas laterais fechamentos em
lona especial sem deformação. Estas especificações dos
materiais deverão ser consideradas como medidas mínimas de
segurança para a montagem temporária, de acordo com o nível
de segurança exigido pelos órgãos competentes. Toda a
arquibancada deverá ter placas de sinalização indicando entrada,
saída e saída de emergência.
4 - Camarotes, estrutura física para montagem de 36 camarotes
medindo 2,30m x 3,85m cada, com corredor de 0.80 de
profundidade, com escadas de acesso pela parte traseira com no
mínimo 2,30mts de largura, com capacidade para até 10 pessoas
cada, placas de piso confeccionadas em chapas dobradas e
reforços de segurança de 20 cm e grampos de segurança
prendendo as mesmas nas peças de ferro, e parapeito de
1,80mts, acarpetados, decoração com malha tencionada em todos
os camarotes, cobertura com lona auto extinguível, devidamente
montado anteriores aos bretes e currais, com conjunto receptivo
do camarote composto por duas tendas 06mts x 06mts, no hall de
entrada com mobiliário rústico composto por no mínimo 01 banco
com encosto para três pessoas, 02 bancos com encosto para
duas pessoas em cada, cinco mesas bistrô com 03 bancos,
decorados com plantas ornamentais porte médio com cachepô em
madeira rustica, iluminação decorativa, com piso em madeira
naval com 72m2 forrados e acarpetados e decoração em tecidos
tencionados nas cores a serem definidas pela comissão de festa.
De acordo com a ABNT
5 - 01 (uma) Sonorização específica de rodeio com técnico de
som e sonoplasta, assim constituído: Mesa digital de 48 canais,
com 16 auxiliares, 2 processadores Dbx, 12 amplificadores que
somados dão 146.000 (cento e quarenta e seis mil) watts, 12
caixas altas, com 2 falantes neodímio de 10 polegadas com 1000
wats cada importado, 01 Driver de neodímio de 4 polegadas de
250wats importado, um guia de onda importado cada caixa de
alta, 04 caixas de alta de frontfell para as arquibancadas, 12 subs
duplos, 2  falantes de 18 polegadas com 1200 wats importado, 02
duas caixas de energias  com disjuntores cabos blindados de 4x4
de 16mm suporte em treliça de alumínio de 5 metros para as
caixas altas, 03 microfones sem fio, 04 microfones com fio.
6 - 01 (uma) Iluminação cênica específica (profissional) com, no

SERVI 1CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
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mínimo, 14 lâmpadas de led (600 watts), 08 muv beam, fixados
em torres de alumínio Q25;
7 - 01 (um) veículo baú estúdio totalmente equipado e adaptado
ao serviço de rodeio;
8 - 01 (um) painel de led no tamanho de 4m x 3m, P3
9 - Replay instantâneo com rodeio digital, com tempo, nota e
pontuação dos competidores;
10 - Laudo técnico e ART do responsável técnico pela montagem
da arena, curral, arquibancadas e estrutura pessoal.
11 -  03 (três) show pirotécnico - Show Pirotécnico: a ser realizado
na sexta-feira:

- 01 cascata luminosa - chuva de prata (com 20 bastões)
- 01 arena global dupla magia c/ fonte luminosa; (18 pontos)
- 06 vulcões colorido com cracker - entrada do locutor
- 01 desenho na arena (gasolina por conta do contratante)
- 01 sequencial com 75 tubos de 1,5 efeito diversos;
- 100 morteiros 2’’ efeitos diversos;
- 2 tortas 25 tubos
- 2 placas 19 tubos em leque
- destaque peão

Show a ser realizado no sábado:

- 01 cascata luminosa - chuva de prata (com 20 bastões)
- 01 arena global dupla magia c/ fonte luminosa; (18 pontos)
- 06 vulcões colorido com cracker - entrada do locutor
- 01 desenho na arena com gasolina
- 2 tortas 25 tubos
- 2 placas 19 tubos em leque
- Show piro musical 2 minutos
- 01 desenho na arena com gasolina
- destaque peão

Show a ser realizado no domingo:

- 01 cascata luminosa - chuva de prata (com 20 bastões)
- 01 arena global dupla magia c/ fonte luminosa; (18 pontos)
- 06 vulcões colorido com cracker - entrada do locutor
- 01 desenho na arena (gasolina por conta do contratante)
- 100 morteiros 2 ’’ efeitos diversos;
- 2 tortas 25 tubos
- 2 placas 19 tubos em leque
- destaque peão
12 - Plantão de no mínimo 02 (dois) eletricista nos 03 (três) dias
do evento;
13 - Seguro obrigatório para peões e auxiliares;
14 - Sequenciais;
15 - Material de montaria;
16 - Montagem e desmontagem de todos os equipamentos
(estrutura) nos dias do evento.
17 - Transporte de pessoal, animais e estrutura;

TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA:
Transmissão de rodeios e eventos ao vivo, com sistema de replay
de multi câmeras, sistema de rodeio digital (sistema de notas e
ranking do rodeio e competidores), e transmissão para
multiplataformas, com transmissão via youtube, facebook e outras
redes sociais, com equipe especializada de cinegrafistas,
assistentes, piloto de drone e diretor, infraestrutura de
equipamentos para captação e pós produção dos materiais, com
no mínimo: 04 quatros câmeras com qualidade fullhd ou 4k, (01)
câmera sem fio com transmissor full hd e estabilizador de câmera,
(01) drone com transmissão simultâneo ao vivo com piloto
profissional e registrado pela anatel, sistema de transmissão
deverá conter mesa de corte com informações de tela, comerciais
e animações de texto, mesa de áudio digital exclusivamente para
a captação do áudio para transmissão.
A empresa fica responsável por entregar um vídeo com resolução
full hd com os melhores momentos de cada dia do evento,
contendo imagens do rodeio, show pirotécnico e público, imagens
aéreas e terrestres com duração de 60 segundos, e um vídeo
resumo com todos os dias do evento com duração mínima de 3
minutos e máxima de 5 minutos entregues no final do evento.

ESTRUTURA PESSOAL MÍNIMA
1 - 01 locutor profissional de rodeio de renome nível nacional, com
apresentações realizadas nos melhores rodeios do Brasil, com
conhecimentos sobre locução e técnica especializada na área do
rodeio;
2 - 03 (dois) juízes cursados, renomados e devidamente
cadastrado na Nacional de Rodeio (CNAR) ou Federação, tendo
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participado em campeonatos de rodeio pelo Brasil proporcionando
muitas premiações ao longo da carreira.
3 - 01 médico veterinário graduado com registro no CRMV,
responsável pelos bons tratos aos animais conforme
determinação da lei federal 10.519/2002;
4 - 03 salva-vidas de rodeio especializado e treinado em situações
de risco, para proteção e guarda da integridade física dos
competidores
5 - Transporte, hospedagem e alimentação de todos os
profissionais do rodeio;
6 - 01 sedenheiro
7 - 02 responsáveis técnicos;
8 - 02 porteireiros;
9 - 02 madrinheiros;
10 - 02 auxiliares de pista;
11 - 02 tratadores;
12 - tropeiro de touros;
13 - equipe técnica de montagem;
14 - equipe de produção;
15 - equipe de show pirotécnico;
16 - Registro de inscrição
17 - Equipe de sonorização
18 - Engenheiro civil
19 - Cowboys/peões para montarias
20 - Assistência permanente do veterinário.
21 - Abertura oficial - todos os dias com coreografias, formada
com efeitos especiais, fogo no solo, sonorização, convite de
autoridades e patrocinadores, desfile de bandeiras, oração,
execução do hino nacional, etc.
22 - 01 palhaço animador de público - para animação do público,
durante todos os intervalos do rodeio ele se apresentará com
diversas fantasias e adereços levando ao público a dar muitas
risadas e muito divertimento.

ESTRUTURA ANIMAL MÍNIMA
1 - 15 (quinze) montarias em touros treinados especialmente para
rodeio, com média de peso superior a 800Kg, nos 02 (dois)
primeiros dias e as 10 (dez) melhores montarias na final realizada
no terceiro dia, acompanhados de todos os procedimentos e
documentos exigíveis legais
para o mesmo;
2 - No mínimo 03 touros de reservas para cada dia de
apresentação;

PREMIAÇÃO DE RODEIO NAS MODALIDADES
1 - Montaria em touros - premiações para primeiro, segundo,
terceiro, quarto e quinto lugares;

Valor Total do Lote

Valor Total Geral
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Anexo II

TERMO DE REFERÊNCIA
 
01 - DO OBJETO:
 
1.1- O presente Termo de Referência tem por escopo subsidiar o procedimento licitatório, mediante pregão, sob forma 
presencial, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de estruturas de rodeios de 
caráter profissional, que organiza, promove, transmite ao vivo e realiza rodeio show, nos dias 08 a 10 de abril de 
2023 em virtude da comemoração do 88ª Festa de Emancipação Política do município de Baixo Guandu/ES.
O objeto foi elaborado a partir de levantamento realizado pela Subsecretaria de Cultura junto a várias empresas do ramo 
e em municípios que já realizaram rodeio, bem como internet, além das edições passadas do referido evento.
 
02 - DA JUSTIFICATIVA:
 
2.1- A Subsecretaria Municipal de Cultura promove a realização das festividades de Comemoração de Emancipação 
Política de 88 anos da cidade de Baixo Guandu onde será um momento de grande importancia para o nosso município, 
uma vez que iremos receber várias pessoas de outros municípios, e também é fundamental para estar fomentando a 
economia local, pois os benefícios são inúmeros e todos da localidade saem ganhando, especialmente a população.
 
03 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS:
 
3.1 - Os bens a serem adquiridos são caracterizados como bens comuns de que trata a Lei nº 10.520/02, haja vista que 
os padrões de qualidade e todas as características gerais e específicas de suas prestações são as usuais do mercado e 
passíveis de descrições sucintas, podendo, portanto, serem licitados por meio do Pregão.
 
04 - DO LOCAL E FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
 
4.1 -  DO DESCRITIVO DO OBJETO:
4.1.1 - O rodeio deverá observar e ser realizado observando as normas de segurança vigentes, além de cumprir com as 
exigências do Corpo de Bombeiro do Estado do Espírito Santo. A contratada deverá fornecer toda estrutura, 
apresentações e serviços necessários para a 
produção e realização do rodeio, devendo conter no mínimo o seguinte:

ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA.  
1 - 01 (uma) Arena Completa, estilo americana, medindo aproximadamente 40 metros X 30 metros, dentro dos padrões 
da CNAR (Confederação Nacional de Rodeio) montada com 06 bretes, dividido em 04 para soltura de animais e 02 para 
espera, sendo, 01 portão central para retorno de animais, 02 portões para entrada e saída de cowboys/peões e 
autoridades, 3 currais de espera que acomode no mínimo 20 touros, 01 embarcador, devendo tudo atender a lei 10.519 
de 17 de junho 2002, e oferece total segurança ao publico;  

2 - 01 (um) Curral de fundo para separação dos animais sob camarotes, contendo 32 painéis de 3,00 metros X 2,20 
metros com tubos de 2", mais portão de acesso até a arena sem necessidade de ter contato com os animais; 

3 - 01 (uma) Arquibancada - medindo 100 metros de arquibancada com 11 degraus com capacidade para 3.000 pessoas, 
com início do primeiro piso de 1,20 mts do nível do chão, com tabuas de 2,30mts x 1,10mts em sua passarela de acesso 
aos degraus; 04 escadas de acesso com entradas abaixo da arquibancada no tamanho 2,30mts x 0,55mts; grades de 
proteção (para-peito) no mínimo de 1,30mts na frente e 1,70mts no último degrau. (atrás), corrimões laterais de no 
mínimo 1,10mts; formato ferradura sem emenda, inclusive nas curvas, fator de concentração de público de 2,5 pessoas 
por metro linear, em estrutura tubular, montada sobre cavalete modulados de aço, postes de suporte, travamento e pisos, 
longarinas e diagonais de estrutura com tubo de 2 polegadas na chapa 13, travessa com tubos de 1 ½ polegadas na 
chapa 13, andaimes especiais com 2,30mts de comprimento x 2mts de altura e travessas com tubo de 1 ½ na chapa 13, 
assentos confeccionados com enrijecidas 50cm x 30cm na chapa 11, com reforço de segurança em intervalo máximo de 
20cm com us 20cm x 30cm na chapa 11, encaixe de fixadores nos degraus com e pinos e parafusos, espelhos dos 
assentos com no máximo 15cm de vão, tudo de acordo com as normas técnicas e abnt. no fundo e nas laterais 
fechamentos em lona especial sem deformação. Estas especificações dos materiais deverão ser consideradas como 
medidas mínimas de segurança para a montagem temporária, de acordo com o nível de segurança exigido pelos órgãos 
competentes, toda a arquibancada deverá ter placas de sinalização indicando entrada, saída e saída de emergência.  

4 - Camarotes, estrutura física para montagem de 36 camarotes medindo 2,30m x 3,85m cada, com corredor de 0.80 de 
profundidade, com escadas de acesso pela parte traseira com no mínimo 2,30mts de largura, com capacidade para até 
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10 pessoas cada, placas de piso confeccionadas em chapas dobradas e reforços de segurança de 20 cm e grampos de 
segurança prendendo as mesmas nas peças de ferro, e parapeito de 1,80mts, acarpetados, decoração com malha 
tencionada em todos os camarotes, cobertura com lona auto extinguível, devidamente montado anteriores aos bretes e 
currais, com conjunto receptivo do camarote composto por duas tendas 06mts x 06mts, no hall de entrada com mobiliário 
rústico composto por no mínimo 01 banco com encosto para três pessoas, 02 bancos com encosto para duas pessoas 
em cada, cinco mesas bistrô com 03 bancos, decorados com plantas ornamentais porte médio com cachepô em madeira 
rustica, iluminação decorativa, com piso em madeira naval com 72m2 forrados e acarpetados e decoração em tecidos 
tencionados nas cores a serem definidas pela comissão de festa. De acordo com a ABNT  

5 - 01 (uma) Sonorização específica de rodeio com técnico de som e sonoplasta, assim constituído: Mesa digital de 48 
canais, com 16 auxiliares, 2 processadores Dbx, 12 amplificadores que somados dão 146.000 (cento e quarenta e seis 
mil) watts, 12 caixas altas, com 2 falantes neodímio de 10 polegadas com 1000 wats cada importado, 01 Driver de 
neodímio de 4 polegadas de 250wats importado, um guia de onda importado cada caixa de alta, 04 caixas de alta de 
frontfell para as arquibancadas, 12 subs duplos, 2  falantes de 18 polegadas com 1200 wats importado, 02 duas caixas 
de energias  com disjuntores cabos blindados de 4x4 de 16mm suporte em treliça de alumínio de 5 metros para as caixas 
altas, 03 microfones sem fio, 04 microfones com fio.  

6 - 01 (uma) Iluminação cênica específica (profissional) com, no mínimo, 14 lâmpadas de led (600 watts), 08 muv beam, 
fixados em torres de alumínio Q25;  

7 - 01 (um) veículo baú estúdio totalmente equipado e adaptado ao serviço de rodeio;  

8 - 01 (um) painel de led no tamanho de 4m x 3m, P3  

9 - Replay instantâneo com rodeio digital, com tempo, nota e pontuação dos competidores;  

10 - Laudo técnico e ART do responsável técnico pela montagem da arena, curral, arquibancadas e estrutura pessoal.  

11 -  03 (três) show pirotécnico - Show Pirotécnico: a ser realizado na sexta-feira:   
- 01 cascata luminosa  - chuva de prata (com 20 bastões)  
- 01 arena global dupla magia c/ fonte luminosa; ( 18 pontos )  
- 06 vulcões colorido com cracker  - entrada do locutor  
- 01 desenho na arena  ( gasolina por conta do contratante)  
- 01 sequencial com 75 tubos de 1,5" efeito diversos;  
- 100 morteiros 2'' efeitos diversos;  
- 2 tortas 25 tubos  
- 2 placas 19 tubos em leque  
- destaque peão     

Show a ser realizado no sábado:   
- 01 cascata luminosa  - chuva de prata (com 20 bastões)  
- 01 arena global dupla magia c/ fonte luminosa; (18 pontos)  
- 06 vulcões colorido com cracker  - entrada do locutor  
- 01 desenho na arena com gasolina  
- 2 tortas 25 tubos  
- 2 placas 19 tubos em leque  - Show piro musical 2 minutos  
- 01 desenho na arena com gasolina  
- destaque peão      

Show a ser realizado no domingo:   
- 01 cascata luminosa  - chuva de prata (com 20 bastões)  
- 01 arena global dupla magia c/ fonte luminosa; (18 pontos)  
- 06 vulcões colorido com cracker  - entrada do locutor  
- 01 desenho na arena (gasolina por conta do contratante)  
- 100 morteiros 2 '' efeitos diversos;  
- 2 tortas 25 tubos  
- 2 placas 19 tubos em leque  
- destaque peão  
12 - Plantão de no mínimo 02 (dois) eletricista nos 03 (três) dias do evento;  
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13 - Seguro obrigatório para peões e auxiliares;  
14 - Sequenciais;  
15 - Material de montaria;  
16 - Montagem e desmontagem de todos os equipamentos (estrutura) nos dias do evento.  
17 - Transporte de pessoal, animais e estrutura;     

TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA: 
Transmissão de rodeios e eventos ao vivo, com sistema de replay de multi câmeras, sistema de rodeio digital (sistema de 
notas e ranking do rodeio e competidores), e transmissão para multiplataformas, com transmissão via youtube, facebook 
e outras redes sociais, com equipe especializada de cinegrafistas, assistentes, piloto de drone e diretor, infraestrutura de 
equipamentos para captação e pós produção dos materiais, com no mínimo: 04 quatros câmeras com qualidade fullhd ou 
4k, (01) câmera sem fio com transmissor full hd e estabilizador de câmera, (01) drone com transmissão simultâneo ao 
vivo com piloto profissional e registrado pela anatel, sistema de transmissão deverá conter mesa de corte com 
informações de tela, comerciais e animações de texto, mesa de áudio digital exclusivamente para a captação do áudio 
para transmissão. 
A empresa fica responsável por entregar um vídeo com resolução full hd com os melhores momentos de cada dia do 
evento, contendo imagens do rodeio, show pirotécnico e público, imagens aéreas e terrestres com duração de 60 
segundos, e um vídeo resumo com todos os dias do evento com duração mínima de 3 minutos e máxima de 5 minutos 
entregues no final do evento.     

ESTRUTURA PESSOAL MÍNIMA  
1 - 01 locutor profissional de rodeio de renome nível nacional, com apresentações realizadas nos melhores rodeios do 
Brasil, com conhecimentos sobre locução e técnica especializada na área do rodeio;  
2 - 03 (dois) juízes cursados, renomados e devidamente cadastrado na Nacional de Rodeio (CNAR) ou Federação, tendo 
participado em campeonatos de rodeio pelo Brasil proporcionando muitas premiações ao longo da carreira.  
3 - 01 médico veterinário graduado com registro no CRMV, responsável pelos bons tratos aos animais conforme 
determinação da lei federal 10.519/2002;  
4 - 03 salva-vidas de rodeio especializado e treinado em situações de risco, para proteção e guarda da integridade física 
dos competidores  
5 - Transporte, hospedagem e alimentação de todos os profissionais do rodeio;  
6 - 01 sedenheiro  
7 - 02 responsáveis técnicos;  
8 - 02 porteireiros;  
9 - 02 madrinheiros;  
10 - 02 auxiliares de pista;  
11 - 02 tratadores;  
12 - tropeiro de touros;  
13 - equipe técnica de montagem;  
14 - equipe de produção;  
15 - equipe de show pirotécnico;  
16 - Registro de inscrição  
17 - Equipe de sonorização  
18 - Engenheiro civil  
19 - Cowboys/peões para montarias  
20 - Assistência permanente do veterinário.  
21 - Abertura oficial - todos os dias com coreografias, formada com efeitos especiais, fogo no solo, sonorização, convite 
de autoridades e patrocinadores, desfile de bandeiras, oração, execução do hino nacional, etc.  
22 - 01 palhaço animador de público - para animação do público, durante todos os intervalos do rodeio ele se 
apresentará com diversas fantasias e adereços levando ao público a dar muitas risadas e muito divertimento.     

ESTRUTURA ANIMAL MÍNIMA  
1 - 15 (quinze) montarias em touros treinados especialmente para rodeio, com média de peso superior a 800Kg, nos 02 
(dois) primeiros dias e as 10 (dez) melhores montarias na final realizada no terceiro dia, acompanhados de todos os 
procedimentos e documentos exigíveis legais para o mesmo;  
2 - No mínimo 03 touros de reservas para cada dia de apresentação;     

PREMIAÇÃO DE RODEIO NAS MODALIDADES
1 - Montaria em touros - premiações para primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugares;
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4.2 - DEMAIS CONDIÇÕES:
a) Rodeio na modalidade em touros com seguro de vida para cada competidor;
b) Médico veterinário responsável por todos os animais durante todos os dias do evento, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinário;
c) Comprovação de exames dentro de sua validade realizados em todos os animais que participarão em nome da 
licitante ou de seus responsáveis legais a serem apresentados em 24 horas antes da abertura do evento;
d) Emissão de ART para toda estrutura;

 
4.3 - DESPESAS EXCLUSIVAMENTE A CARGO DA CONTRATANTE:

a) Local para confinamento dos animais com instalação de água, condições de higiene e 
segurança;
b) Energia para realização do evento;
c) Preparo do solo da arena do rodeio (limpeza,compactação e areia);
d) Documentações necessárias para realização da festa;
e) Equipe médica e ambulâncias durante o evento;

 
4.4 - DA EXECUÇÃO E ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL
4.4.1 - A execução do objeto deverá ser iniciada na data estabelecida na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura 
de Baixo Guanud/-ES, sendo que toda estrutura do Rodeio deverá se encontrar  
devidamente montada e disponibilizada na data de 06 de abril de 2023, para vistoria do Corpo de Bombeiros, quando 
deverá ser apresentada toda documentação, como ART, necessária para a liberação do evento.
4.4.2 - O rodeio deverá ser realizado e apresentado nos dias 08 a 10 de abril de 2023, na cidade de Baixo Guandu/ES, 
em virtude da comemoração da 88ª Festa de Emancipação Política do município, conforme estabelecido neste 
instrumento, edital e seus anexos, bem como proposta vencedora da contratada.
4.4.3 - A Contratada deverá também indicar número de telefone e correio eletrônico para contato entre o Município e a 
Empresa.
4.4.4 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados.
4.4.5 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93, dispensado o 
recebimento provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da mesma lei.
4.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem 
a ético-profissional, pela sua perfeita execução do Contrato.
4.4.7 - Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo contratado, o processamento da aceitação provisória ou definitiva 
deverá ficar concluído no prazo de 30 dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da 
repartição interessada.
4.4.8 - À Prefeitura de Baixo Guandu/ES reserva-se o direito de não aceitar o objeto licitado em desacordo com o 
previsto nos seguintes documentos a serem incorporados ao instrumento convocatório: projeto, memorial descritivo, 
planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. Caso os serviços estejam em desacordo como os referidos 
documentos, o contrato poderá ser cancelado e aplicar-se-á o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93.
 
4.5 - DA VISTORIA PRÉVIA AO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
4.5.1 - As empresas interessadas em participar dessa licitação poderão realizar visita/vistoria técnica, de cunho 
facultativo, nos locais onde serão executados os serviços. Caso opte por realizar a visita, a licitante deverá agendar a 
vistoria previamente com com a Secretaria Municipal de Obras (27) 3732-8900 de segunda a sexta 
feira das 07h:00min às 16h:00mim, onde esta será realizada em até um dia anterior a data da licitação, com a presença 
de um responsável legal da empresa licitante acompanhamento de um responsável desta Administração Pública. A 
referida visita ao local de execução dos serviços é recomendada para o conhecimento antecipado das peculiaridades da 
área, das condições de serviço, de acesso de pessoal e de transporte de materiais, 
bem como das condições locais e regionais de fornecimento de mão de obra,  
materiais e equipamentos e para inteirar-se do local e das condições técnicas ambientais em que os serviços serão 
realizados, de modo a avaliar melhor o trabalho a ser executado. As empresas que realizarem a referida vistoria 
receberão o atestado de Visita devidamente assinado pelas partes (Prefeitura x Licitante) onde este documento deverá 
constar no 
envelope de habilitação. É importante destacar que uma das recomendações feitas pelo TCU (Tribunal de Contas da 
União) é de que a Administração Pública se abstenha de fazer a exigência de que as licitantes realizem vistoria em um 
único dia e horário. Segundo a Corte de Contas, a referida exigência torna prejudicial a obtenção de proposta mais 
vantajosa para a Administração, uma vez que possibilita que as empresas tomem 
conhecimento de quantos e quais são os participantes do certame, facilitando a ocorrência de ajustes entre os 
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competidores, sendo assim, a vistoria prévia no local dos serviços será agendada em datas e horários específicos 
(exclusivos) para cada licitante, de modo a preservar o caráter competitivo do certame. A Lei de Licitações autoriza a 
Administração Pública a exigir, como requisito de qualificação técnica, a comprovação de que o licitante realizou visita 
(também chamada de visita prévia, visita de vistoria ou vistoria técnica) no local onde serão cumpridas as futuras 
obrigações contratuais, em momento anterior à apresentação de sua proposta no certame. Isso é o que se extrai do 
disposto no art. 30, inc. III 
da Lei nº 8.666/93, in verbis: "Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: III - comprovação, 
fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas 
as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação." Trata-se de um direito do 
particular de conferir sua própria capacidade técnica para executar o encargo, e de formular sua proposta de preço com 
base na realidade da contratação, uma vez que, ao realizar a vistoria, o licitante tem a oportunidade de extrair 
detalhes do local de execução da obra ou  do serviço. Vale ressaltar também, em que pese à importância da realização 
de visita prévia, é preciso reconhecer que a referida exigência limita o universo 
de competidores, uma vez que poderá acarretar ônus excessivo aos interessados que se encontram em localidades 
distantes do local estipulado 
para o cumprimento do objeto, restringindo à competitividade e ferindo o princípio da Legalidade. Sendo assim, caso a 
licitante opte por não realizar 
a referida vistoria recomendada, a participante deverá apresentar uma declaração, no envelope de habilitação, datada e 
assinada pelo representante responsável da licitante, declarando formalmente, sob pena de inabilitação, o seguinte: A 
licitante optou por não visitar o local dos 
serviços, porém tem completo entendimento inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, não podendo a 
qualquer tempo alegar a 
existência de impedimentos para a perfeita execução dos mesmos, amparada no desconhecimento das condições 
locais de execução do objeto.
- A empresa contratada deverá, durante a vigência do  contrato,  manter todas as exigências legais quanto a manutenção 
das condições de habilitação 
conforme documentação listada acima.
 
05 - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ASSINATURA DO CONTRATO
 
5.1 - A licitante responsável pela proposta vencedora da licitação deverá assinar o instrumento de contrato no prazo de 
até 5 (cinco) dias corridos contados da data de sua convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual 
período, desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas em lei e neste edital.
 
5.2 - A licitante, sob pena de desclassificação, deverá comprovar, através de declaração, no dia designado para licitação 
as seguintes apresentações:
1. LOCUTOR;
2. JUÍZES DE RODEIO;
3. SHOW DE PALHAÇO ANIMADOR.
 
5.3 - Ocorrendo à desclassificação da proposta da licitante vencedora por não apresentar até a 
data da assinatura de seu contrato os seus respectivos contratos com os representantes das apresentações acima 
citadas, a Prefeitura de Baixo Guandu/ES, poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de suas 
classificações, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação, salvo disposição legal em contrário, 
independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora no edital.
 
5.4 - A licitante convocada para assinar o contrato que não apresentar seus respectivos contratos junto aos 
representantes legais das apresentações retro mencionadas, ou que apresentar contrato cujo objeto não atenda as 
exigências do edital, estará sujeita às sanções previstas neste instrumento 
e no edital, sem prejuízo da aplicação de demais sanções previstas em lei.
 
5.5 - Quando do comparecimento da empresa para assinatura do contrato junto a Prefeitura Municipal de Baixo 
Guandu/ES, deverão ser apresentados os documentos de Carteira de Identidade e o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 
do responsável legal pela assinatura do contrato e o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. Se for 
procurador, apresentar, juntamente, a procuração comprovando 
o mandato.
 
5.6 - O prazo de vigência do contrato será de sua assinatura findando-se em 28/04/2023 podendo ser prorrogado nos 
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termos do art. 57, da Lei nº 8.666/93.
 
06 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:
 
6.1 - Constituem obrigações da Contratada, dentre outras inerentes ou decorrentes deste contrato:

a) Realizar, produzir, apresentar e prestar fielmente todos os serviços relativos ao rodeio, objeto da licitação, 
conforme definido neste instrumento e especificações constantes nas propostas de preços vencedora apresentada 
pela Contratada.
b) Retirar dentro de 24 (vinte e quatro) horas, após receber a notificação, todo o material rejeitado pelo fiscal do 
contrato;
c) Manter os seus empregados identificados quando em serviço e substituir, imediatamente, o empregado que 
durante a execução dos serviços apresentar comportamento não cordial;
d) Reparar, remover, corrigir, reconstruir ou substituir, após notificação da fiscalização, às suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto do contrato, quando forem constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução do serviço;
e) Fica a contratada responsável por fornecer e exigir o uso dos EPIs, obrigatoriamente, adequados a cada 
atividade assim como as proteções de uso geral;
f) Comunicar a Prefeitura, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação, casos fortuitos ou de força 
maior que, eventualmente, venham a prejudicar o adimplemento de suas obrigações, apresentando documentos 
comprobatórios em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem 
considerados;
g) Responsabilizar-se por todas as despesas (mão de obra, equipamentos, transporte, carga e descarga e outros) e 
encargos (tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e outros) inerentes ao objeto;
h) Atender às solicitações e determinações da CONTRATANTE, por escrito, quando for solicitada;
i) Armazenar todos os materiais e utensílios utilizados na execução do objeto, sendo de 
sua inteira responsabilidade a guarda, conservação e danos que porventura vierem a sofrer;
j) Apresentar laudo técnico de profissional qualificado e habilitado, quando solicitado, responsabilizando-se pelos 
serviços;
k) Obedecer a todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a vigorar na execução dos serviços e 
fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitadas pelo 
Município;
l) Exigir do Município a emissão da Ordem de Serviço;
m) Fornecer ART ou RRT dos serviços executados.
n) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE 
ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 
outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;
o) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de 
danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por 
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas 
por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital;
p) Prestar todos os esclarecimentos solicitados e atender prontamente a todas as reclamações pertinentes que 
porventura surjam durante a execução do contrato;
q) Credenciar um representante para prestar esclarecimentos e atender prontamente a todas as reclamações que 
porventura surjam durante a execução deste CONTRATO;
r) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
s) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
t) Disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e 
qualidades estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.
 

6.1.1 - A critério do Contratante obriga-se a Contratada a executar nas mesmas condições deste contrato, acréscimos e 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do 
contrato.
 
6.2 - Constituem obrigações do Contratante:

a) Emitir Ordem de Serviço/fornecimento Inicial para a contratada, para o efetivo início dos serviços;
b) Tomar todas as providências necessárias à execução do objeto;
c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização do contrato e dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
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eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis.
d) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais 
e os termos de sua proposta;
e) Prestar todas as informações necessárias à contratada para realização do serviço, notificando por escrito da 
ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços e fixando prazo para a sua correção;
f) Receber ou rejeitar o serviço após verificar a execução e qualidade do mesmo;
g) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em 
conformidade com o Código Tributário Municipal, e fazer o atesto e envio da mesma ao setor competente para o 
pagamento;
h) Providenciar a publicação deste contrato conforme previso na Lei Federal nº 8.666/93. 

 
07 - DO PAGAMENTO:
 
7.1 - O pagamento será realizado em até 90 (noventa) dias após a execução do objeto, mediante apresentação da Nota 
Fiscal e conferência realizada pela Subsecretaria de Cultura, acompanhadas dos documentos de regularidade fiscal 
exigidos para a habilitação no procedimento licitatório, a saber:

a)  Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União unificando as Contribuições Previdenciárias;
b)  Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c)  Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual -  Estado Sede da 
Empresa;
d)  Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal - Município Sede da 
Empresa;
e)  Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do Trabalho.

 
7.2 - A nota fiscal correspondente deverá ser entregue, pela CONTRATADA, diretamente ao representante da 
Subsecretaria de Cultura, que somente atestará e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela 
licitante vencedora, todas as condições pactuadas.
 
7.3 - Os pagamentos somente serão realizados através de Ordem Bancária, ficando a CONTRATADA obrigada a indicar 
na Nota Fiscal, a Conta Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária.
 
7.4 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações fiscais/trabalhistas, 
será solicitada a CONTRATADA providências para retificação, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 
contado a partir da data da regularização da pendência.
 
7.5 - A Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de Credenciamento e acolhidos 
nos documentos da fase de Habilitação.
 
7.6 - Qualquer alteração feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações registradas no 
certame, deverá ser comunicado ao Município de Baixo Guandu, mediante documentação própria, para apreciação da 
autoridade competente.
 
7.7 - O Município de Baixo Guandu poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos 
pela CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
 
7.8 - Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições previstas no edital no que 
concerne a proposta de preço e a habilitação.
 
7.9 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art. 65, da Lei nº 
8.666/93.
 
7.10 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, 
em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
 
7.11 - No caso de a CONTRATADA ser enquadrada nas hipóteses de não retenção constante do 
art. 4º, ou como pessoa jurídica amparada por medida judicial constante do art. 36, ambos da Instrução Normativa SRF 
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nº 1.234, de 11.01.2012, deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação exigida na 
referida Instrução Normativa, sob pena de retenção de tributos na fonte.
 
7.12 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
 
08 - DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:
 
8.1 - Os procedimentos de acompanhamento e fiscalização abrangem todas as rotinas necessárias à boa execução dos 
serviços.
 
8.2 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a 
mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso, para posterior comprovação:
 
8.2.1 - Os resultados alcançados em relação à CONTRATADA, com verificação dos prazos, da execução e da qualidade 
dos serviços demandados;
 
8.2.2 - O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, inclusive se a CONTRATADA continua mantendo 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
 
8.3 - O Município de Baixo Guandu exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo 
cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo, também realizar a supervisão das atividades desenvolvidas 
pela contratada, efetivando a avaliação periódica.
 
8.4 - O fiscal do contrato deverá promover o registro de todas as ocorrências relacionadas a execução dos serviços, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, conforme as previsões deste termo.
 
8.5 - A fiscalização poderá ser efetuada por meio fotográfico, emissão de relatório técnico, bem como a emissão de 
notificação a CONTRATADA.
 
8.6 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas ao Secretário 
Municipal requisitante, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
 
8.7 - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município de Baixo Guandu e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade ou responsabilidade na execução dos serviços.
 
8.8 - Ao servidor designado pelo Município de Baixo Guandu para o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos 
serviços de acordo com as regras e exigências deste termo, caberá ainda, a conferência das notas fiscais e a liberação 
das respectivas faturas para pagamento.
 
8.9 - Fica designado como fiscal do contrato, a servidora CAROLINE REGIS PAULINO.
 
09 - DAS PENALIDADES:
 
9.1 - À CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes 
penalidades:

a)  Multa;
b)  Rescisão do Contrato;
c)  Suspensão do direito de licitar junto o Município de Baixo Guandu;
d)  Declaração de inidoneidade.

 
9.2 - Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, quando a CONTRATADA:

a)  Fornecer o objeto deste, em desacordo com as especificações constantes, no presente instrumento;
b)  Causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;
c)  Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, do 
CONTRATANTE;
d)  Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
e)  Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao CONTRATANTE ou 
a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.
f)   Descumprir quaisquer obrigações licitatórias / contratuais;
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g)  Se recuse a assinar o contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no Edital.
 
9.3 - Ocorrendo atraso na entrega do objeto contratado, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor 
do Contrato, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.
 
9.4 - Quando o objeto deste contrato não for entregue e aceito até o vencimento do prazo estipulado, a sua suspensão 
será automática e perdurará até que seja feita sua entrega, sem prejuízo da aplicação da multa de 10% (dez por cento) 
do valor total do contrato.

 
9.5 - Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir 
as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do CONTRATANTE, 
independentemente das demais sanções cabíveis.

 
9.6 - A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, ponderada a 
natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.

 
9.7 - Caso o CONTRATANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a CONTRATADA, 
justificando a medida.

 
9.8 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas junto a Secretaria Municipal de Finanças, dentro do prazo improrrogável 
de 30 (trinta) dias ininterruptos, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de pedido de 
reconsideração do recurso.

 
9.9 - Poderá, ainda, a CONTRATADA, a juízo do CONTRATANTE, responder por perdas e danos, independentemente 
das demais sanções previstas neste contrato.
 
10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
10.1 - A Prefeitura de Baixo Guandu/ES, através da Subsecretaria de Cultura se reserva no direito de exigir o 
objeto licitado nos termos 
previstos no edital e seus anexos. Em caso de a licitante vencedora não assinar o contrato, não assinar a nota de 
empenho no prazo estabelecido, reservar-se-á ao Município de Baixo Guandu/ES o direito de convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação, salvo disposição legal em 
contrário, independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora no edital.
 
10.2 - O contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer tempo independente de 
notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do 
art. 79, ambos da Lei Federal n° 8.666/93.
 
10.3 - A Prefeitura de Baixo Guandu/ES, através da Subsecretaria de Cultura, poderá a qualquer momento solicitar o 
cancelamento ou suspensão dos serviços, caso não atenda as exigências especificadas no projeto, no memorial 
descritivo, na planilha orçamentária, no cronograma físico-financeiro e nas especificações e condições estabelecidas 
neste Termo de referência.
 
10.4 - O Contrato a ser firmado poderá sofrer alteração nos termos do artigo 65, da Lei 8.666/93.
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Anexo III

 

CARTA CREDENCIAL

Pregão Presencial nº 012/2023

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa............................................., devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº ........................................................, com sede na Rua/Av .........................................................., 
nº.........., Bairro..................., Cidade.........................................,
UF......., vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Srº.(ª) ................................................., Carteira de 
Identidade nº ...................................................................., é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a 
pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto,assinar todas as 
declarações exigidas no edital, proposta de preços, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, 
requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)

Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga, bem 
como o original da Carteira de Identidade do Credenciado.

Rua Fritz Von Lutzow, 217 - Bairro Centro - Baixo Guandu - ES Cep.: 29.730-000 Page 24 of 39



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

Pregão Presencial Nº 000012/2023

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO

Anexo IV

 

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS

Pregão Presencial nº 012/2023

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa................................................, devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº..............., com sede na Rua/Av ................................, nº.........., Bairro..................., 
Cidade........................... ,UF......., DECLARA, sob as penas da lei, que satisfaz plenamente todas as exigências 
habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no inciso VII, do art. 4º, da Lei n° 10.520/02.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo V

 
MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO III DO ART. 9° DA LEI N° 8.666/93

Pregão Presencial nº 012/2023

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela 
empresa....................................................................................., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº............... ,com 
sede na Rua/Av ................................, nº.........., Bairro..................., Cidade............, UF......., DECLARA,sob as 
penalidades da Lei, que nenhum dos seus sócios e qualquer das pessoas por esses designados para acompanhar o 
certame, encontra-se ligado a qualquer das pessoas mencionadas no inciso III do art. 9° da Lei n° 8.666/93, por 
parentesco com agentes públicos do órgão ou entre contratante até o terceiro grau.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo VI

 
MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial nº 012/2023

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade deresponsável legal pelaempresa................................................,devidamente inscrita no 
CNPJ sob o nº ...............................,com sede na Rua/Av ................................, nº.........., Bairro..................., 
Cidade............, UF......., DECLARA,sob as penalidades da Lei, que enquadra-se como MICROEMPRESA/EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, nos termos do inciso I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e para fins de obtenção dos 
benefícios da referida Lei e suas alterações, não estar incurso em nenhuma das vedações do art. 3º, §4º.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo VII

 
MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

Pregão Presencial nº 012/2023

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa................................................, devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº ...............................................,com sede na Rua/Av ................................, nº.........., bairro..................., 
cidade............, UF......., DECLARA,sob as penalidades da Lei, seu endereço eletrônico oficial (e-mail)....................., 
telefone (fixo)...........................(celular)........................para notificar e receber decisões proferidas no procedimento acima 
epigrafado , que terá validade para ciência inequívoca, produzindo efeitos para contagem de prazos.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo VIII

 
MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V DO ART. 27 DA LEI 8.666/93

Pregão Presencial nº 012/2023

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa..............................................., devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº..............,com sede na Rua/Av ................................, nº.........., bairro..................., cidade............, 
UF......., DECLARA,sob as penalidades da Lei, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido 
pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e menores de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva (se houver): ( ) empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo IX

 
MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

Pregão Presencial nº 012/2023

AO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela  empresa.............................................................................., 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº........................................................, com sede na Rua/Av 
................................, nº.........., Bairro..................., Cidade................................., UF........................, DECLARA, sob as 
penas da Lei, de que não existe fato superveniente impeditivo à sua habilitação, e que aceita todas as exigências 
do presente Edital, bem como nos submete a todas as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.

LOCAL E DATA

Assinatura Identificável
          (nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social)
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Anexo X

MINUTA DE CONTRATO

Contrato de prestação de serviços nº XX/2023 que entre si 
celebram o MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES e a 
empresa...............................

O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria 
__________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, com sede na ______________________, Baixo 
Guandu - ES, neste ato representado pelo Sra. ________, (nascionalidade), (estado civil), servidor público municipal, 
portador do CPF nº ________, residente _____(Rua/Avenida/Travessa, número, Bairro, Cidade, Estado), doravante 
denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa __________, inscrita no CNPJ sob o número ___________, 
com sede na ________ (Rua/Avenida/Travessa, número, Bairro, Cidade, Estado), neste ato representada pelo 
Sr._______(nacionalidade, estado civil, profissão, C.I. e CPF, função/cargo: sócio-administrador, gerente, proprietário 
etc), neste ato denominada CONTRATADA, tendo em vista o Pregão Presencial nº ___/2023, devidamente homologado 
pela autoridade competente em __/____/____, no Processo nº ______/2023, firmam o presente contrato, mediante as 
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 - Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de estruturas de 
rodeios de caráter profissional, que organiza, promove, transmite ao vivo e realiza rodeio show, nos dias 08 a 10 
de abril de 2023 em virtude da comemoração do 88ª festa de emancipação política do município de Baixo 
Guandu-Es, conforme relacionados no Anexo I do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
 
2.1 -  DO DESCRITIVO DO OBJETO:
2.1.1 - O rodeio deverá observar e ser realizado observando as normas de segurança vigentes, além de cumprir com as 
exigências do Corpo de Bombeiro do Estado do Espírito Santo. A contratada deverá fornecer toda estrutura, 
apresentações e serviços necessários para a  
produção e realização do rodeio, devendo conter no mínimo o seguinte:
ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA.  
1 - 01 (uma) Arena Completa, estilo americana, medindo aproximadamente 40 metros X 30 metros, dentro dos padrões 
da CNAR (Confederação Nacional de Rodeio) montada com 06 bretes, dividido em 04 para soltura de animais e 02 para 
espera, sendo, 01 portão central para retorno de animais, 02 portões para entrada e saída de cowboys/peões e 
autoridades, 3 currais de espera que acomode no mínimo 20 touros, 01 embarcador, devendo tudo atender a lei 10.519 
de 17 de junho 2002, e oferece total segurança ao publico;  

2 - 01 (um) Curral de fundo para separação dos animais sob camarotes, contendo 32 painéis de 3,00 metros X 2,20 
metros com tubos de 2", mais portão de acesso até a arena sem necessidade de ter contato com os animais; 

3 - 01 (uma) Arquibancada - medindo 100 metros de arquibancada com 11 degraus com capacidade para 3.000 pessoas, 
com início do primeiro piso de 1,20 mts do nível do chão, com tabuas de 2,30mts x 1,10mts em sua passarela de acesso 
aos degraus; 04 escadas de acesso com entradas abaixo da arquibancada no tamanho 2,30mts x 0,55mts; grades de 
proteção (para-peito) no mínimo de 1,30mts na frente e 1,70mts no último degrau. (atrás), corrimões laterais de no 
mínimo 1,10mts; formato ferradura sem emenda, inclusive nas curvas, fator de concentração de público de 2,5 pessoas 
por metro linear, em estrutura tubular, montada sobre cavalete modulados de aço, postes de suporte, travamento e pisos, 
longarinas e diagonais de estrutura com tubo de 2 polegadas na chapa 13, travessa com tubos de 1 ½ polegadas na 
chapa 13, andaimes especiais com 2,30mts de comprimento x 2mts de altura e travessas com tubo de 1 ½ na chapa 13, 
assentos confeccionados com enrijecidas 50cm x 30cm na chapa 11, com reforço de segurança em intervalo máximo de 
20cm com us 20cm x 30cm na chapa 11, encaixe de fixadores nos degraus com e pinos e parafusos, espelhos dos 
assentos com no máximo 15cm de vão, tudo de acordo com as normas técnicas e abnt. no fundo e nas laterais 
fechamentos em lona especial sem deformação. Estas especificações dos materiais deverão ser consideradas como 
medidas mínimas de segurança para a montagem temporária, de acordo com o nível de segurança exigido pelos órgãos 
competentes, toda a arquibancada deverá ter placas de sinalização indicando entrada, saída e saída de emergência.  

4 - Camarotes, estrutura física para montagem de 36 camarotes medindo 2,30m x 3,85m cada, com corredor de 0.80 de 
profundidade, com escadas de acesso pela parte traseira com no mínimo 2,30mts de largura, com capacidade para até 
10 pessoas cada, placas de piso confeccionadas em chapas dobradas e reforços de segurança de 20 cm e grampos de 
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segurança prendendo as mesmas nas peças de ferro, e parapeito de 1,80mts, acarpetados, decoração com malha 
tencionada em todos os camarotes, cobertura com lona auto extinguível, devidamente montado anteriores aos bretes e 
currais, com conjunto receptivo do camarote composto por duas tendas 06mts x 06mts, no hall de entrada com mobiliário 
rústico composto por no mínimo 01 banco com encosto para três pessoas, 02 bancos com encosto para duas pessoas 
em cada, cinco mesas bistrô com 03 bancos, decorados com plantas ornamentais porte médio com cachepô em madeira 
rustica, iluminação decorativa, com piso em madeira naval com 72m2 forrados e acarpetados e decoração em tecidos 
tencionados nas cores a serem definidas pela comissão de festa. De acordo com a ABNT  

5 - 01 (uma) Sonorização específica de rodeio com técnico de som e sonoplasta, assim constituído: Mesa digital de 48 
canais, com 16 auxiliares, 2 processadores Dbx, 12 amplificadores que somados dão 146.000 (cento e quarenta e seis 
mil) watts, 12 caixas altas, com 2 falantes neodímio de 10 polegadas com 1000 wats cada importado, 01 Driver de 
neodímio de 4 polegadas de 250wats importado, um guia de onda importado cada caixa de alta, 04 caixas de alta de 
frontfell para as arquibancadas, 12 subs duplos, 2  falantes de 18 polegadas com 1200 wats importado, 02 duas caixas 
de energias  com disjuntores cabos blindados de 4x4 de 16mm suporte em treliça de alumínio de 5 metros para as caixas 
altas, 03 microfones sem fio, 04 microfones com fio.  

6 - 01 (uma) Iluminação cênica específica (profissional) com, no mínimo, 14 lâmpadas de led (600 watts), 08 muv beam, 
fixados em torres de alumínio Q25;  

7 - 01 (um) veículo baú estúdio totalmente equipado e adaptado ao serviço de rodeio;  

8 - 01 (um) painel de led no tamanho de 4m x 3m, P3  

9 - Replay instantâneo com rodeio digital, com tempo, nota e pontuação dos competidores;  

10 - Laudo técnico e ART do responsável técnico pela montagem da arena, curral, arquibancadas e estrutura pessoal.  

11 -  03 (três) show pirotécnico - Show Pirotécnico: a ser realizado na sexta-feira:   
- 01 cascata luminosa  - chuva de prata (com 20 bastões)  
- 01 arena global dupla magia c/ fonte luminosa; ( 18 pontos )  
- 06 vulcões colorido com cracker  - entrada do locutor  
- 01 desenho na arena  ( gasolina por conta do contratante)  
- 01 sequencial com 75 tubos de 1,5" efeito diversos;  
- 100 morteiros 2'' efeitos diversos;  
- 2 tortas 25 tubos  
- 2 placas 19 tubos em leque  
- destaque peão     

Show a ser realizado no sábado:   
- 01 cascata luminosa  - chuva de prata (com 20 bastões)  
- 01 arena global dupla magia c/ fonte luminosa; (18 pontos)  
- 06 vulcões colorido com cracker  - entrada do locutor  
- 01 desenho na arena com gasolina  
- 2 tortas 25 tubos  
- 2 placas 19 tubos em leque  - Show piro musical 2 minutos  
- 01 desenho na arena com gasolina  
- destaque peão      

Show a ser realizado no domingo:   
- 01 cascata luminosa  - chuva de prata (com 20 bastões)  
- 01 arena global dupla magia c/ fonte luminosa; (18 pontos)  
- 06 vulcões colorido com cracker  - entrada do locutor  
- 01 desenho na arena (gasolina por conta do contratante)  
- 100 morteiros 2 '' efeitos diversos;  
- 2 tortas 25 tubos  
- 2 placas 19 tubos em leque  
- destaque peão  
12 - Plantão de no mínimo 02 (dois) eletricista nos 03 (três) dias do evento;  
13 - Seguro obrigatório para peões e auxiliares;  
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14 - Sequenciais;  
15 - Material de montaria;  
16 - Montagem e desmontagem de todos os equipamentos (estrutura) nos dias do evento.  
17 - Transporte de pessoal, animais e estrutura;     

TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA: 
Transmissão de rodeios e eventos ao vivo, com sistema de replay de multi câmeras, sistema de rodeio digital (sistema de 
notas e ranking do rodeio e competidores), e transmissão para multiplataformas, com transmissão via youtube, facebook 
e outras redes sociais, com equipe especializada de cinegrafistas, assistentes, piloto de drone e diretor, infraestrutura de 
equipamentos para captação e pós produção dos materiais, com no mínimo: 04 quatros câmeras com qualidade fullhd ou 
4k, (01) câmera sem fio com transmissor full hd e estabilizador de câmera, (01) drone com transmissão simultâneo ao 
vivo com piloto profissional e registrado pela anatel, sistema de transmissão deverá conter mesa de corte com 
informações de tela, comerciais e animações de texto, mesa de áudio digital exclusivamente para a captação do áudio 
para transmissão. 
A empresa fica responsável por entregar um vídeo com resolução full hd com os melhores momentos de cada dia do 
evento, contendo imagens do rodeio, show pirotécnico e público, imagens aéreas e terrestres com duração de 60 
segundos, e um vídeo resumo com todos os dias do evento com duração mínima de 3 minutos e máxima de 5 minutos 
entregues no final do evento.     

ESTRUTURA PESSOAL MÍNIMA  
1 - 01 locutor profissional de rodeio de renome nível nacional, com apresentações realizadas nos melhores rodeios do 
Brasil, com conhecimentos sobre locução e técnica especializada na área do rodeio;  
2 - 03 (dois) juízes cursados, renomados e devidamente cadastrado na Nacional de Rodeio (CNAR) ou Federação, tendo 
participado em campeonatos de rodeio pelo Brasil proporcionando muitas premiações ao longo da carreira.  
3 - 01 médico veterinário graduado com registro no CRMV, responsável pelos bons tratos aos animais conforme 
determinação da lei federal 10.519/2002;  
4 - 03 salva-vidas de rodeio especializado e treinado em situações de risco, para proteção e guarda da integridade física 
dos competidores  
5 - Transporte, hospedagem e alimentação de todos os profissionais do rodeio;  
6 - 01 sedenheiro  
7 - 02 responsáveis técnicos;  
8 - 02 porteireiros;  
9 - 02 madrinheiros;  
10 - 02 auxiliares de pista;  
11 - 02 tratadores;  
12 - tropeiro de touros;  
13 - equipe técnica de montagem;  
14 - equipe de produção;  
15 - equipe de show pirotécnico;  
16 - Registro de inscrição  
17 - Equipe de sonorização  
18 - Engenheiro civil  
19 - Cowboys/peões para montarias  
20 - Assistência permanente do veterinário.  
21 - Abertura oficial - todos os dias com coreografias, formada com efeitos especiais, fogo no solo, sonorização, convite 
de autoridades e patrocinadores, desfile de bandeiras, oração, execução do hino nacional, etc.  
22 - 01 palhaço animador de público - para animação do público, durante todos os intervalos do rodeio ele se 
apresentará com diversas fantasias e adereços levando ao público a dar muitas risadas e muito divertimento.     

ESTRUTURA ANIMAL MÍNIMA  
1 - 15 (quinze) montarias em touros treinados especialmente para rodeio, com média de peso superior a 800Kg, nos 02 
(dois) primeiros dias e as 10 (dez) melhores montarias na final realizada no terceiro dia, acompanhados de todos os 
procedimentos e documentos exigíveis legais para o mesmo;  
2 - No mínimo 03 touros de reservas para cada dia de apresentação;     

PREMIAÇÃO DE RODEIO NAS MODALIDADES
1 - Montaria em touros - premiações para primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugares;
 
2.2 - DEMAIS CONDIÇÕES:
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a) Rodeio na modalidade em touros com seguro de vida para cada competidor;
b) Médico veterinário responsável por todos os animais durante todos os dias do evento, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinário;
c) Comprovação de exames dentro de sua validade realizados em todos os animais que participarão em nome da 
licitante ou de seus responsáveis legais a serem apresentados em 24 horas antes da abertura do evento;
d) Emissão de ART para toda estrutura;

 
2.3 - DESPESAS EXCLUSIVAMENTE A CARGO DA CONTRATANTE:

a) Local para confinamento dos animais com instalação de água, condições de higiene e 
segurança;
b) Energia para realização do evento;
c) Preparo do solo da arena do rodeio (limpeza,compactação e areia);
d) Documentações necessárias para realização da festa;
e) Equipe médica e ambulâncias durante o evento;

 
2.4 - DA EXECUÇÃO E ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL
2.4.1 - A execução do objeto deverá ser iniciada na data estabelecida na ordem de fornecimento emitida pela Prefeitura 
de Baixo Guanud/-ES, sendo que toda estrutura do Rodeio deverá se encontrar  
devidamente montada e disponibilizada na data de 06 de abril de 2023, para vistoria do Corpo de Bombeiros, quando 
deverá ser apresentada toda documentação, como ART, necessária para a liberação do evento.
2.4.2 - O rodeio deverá ser realizado e apresentado nos dias 08 a 10 de abril de 2023, na cidade de Baixo Guandu/ES, 
em virtude da comemoração da 88ª Festa de Emancipação Política do município, conforme estabelecido neste 
instrumento, edital e seus anexos, bem como proposta vencedora da contratada.
2.4.3 - A Contratada deverá também indicar número de telefone e correio eletrônico para contato entre o Município e a 
Empresa.
2.4.4 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados.
2.4.5 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93, dispensado o 
recebimento provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da mesma lei.
2.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem 
a ético-profissional, pela sua perfeita execução do Contrato.
2.4.7 - Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo contratado, o processamento da aceitação provisória ou definitiva 
deverá ficar concluído no prazo de 30 dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da 
repartição interessada.
2.4.8 - À Prefeitura de Baixo Guandu/ES reserva-se o direito de não aceitar o objeto licitado em desacordo com o 
previsto nos seguintes documentos a serem incorporados ao instrumento convocatório: projeto, memorial descritivo, 
planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. Caso os serviços estejam em desacordo como os referidos 
documentos, o contrato poderá ser cancelado e aplicar-se-á o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE:

3.1 - Receberá a CONTRATADA pela prestação do serviço contratado, o valor global de 
R$.................(............................), conforme detalhamento constante no Anexo I deste instrumento contratual.

3.2 - O pagamento será realizado em até 90 (noventa) dias após a execução do objeto, mediante apresentação da Nota 
Fiscal e conferência realizada pela Subsecretaria de Cultura, acompanhadas dos documentos de regularidade fiscal 
exigidos para a habilitação no procedimento licitatório, a saber:

a)  Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União unificando as Contribuições Previdenciárias;
b)  Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c)  Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Estadual -  Estado Sede da 
Empresa;
d)  Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Fazenda Municipal - Município Sede da 
Empresa;
e)  Certidão Negativa ou Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a Justiça do Trabalho.

 
3.3 - A nota fiscal correspondente deverá ser entregue, pela CONTRATADA, diretamente ao representante da 
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Subsecretaria de Cultura, que somente atestará e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela 
licitante vencedora, todas as condições pactuadas.
 
3.4 - Os pagamentos somente serão realizados através de Ordem Bancária, ficando a CONTRATADA obrigada a indicar 
na Nota Fiscal, a Conta Corrente e Agência Bancária para emissão da respectiva Ordem Bancária.
 
3.5 - Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais ou nos documentos relativos às obrigações fiscais/trabalhistas, 
será solicitada a CONTRATADA providências para retificação, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 
contado a partir da data da regularização da pendência.
 
3.6 - A Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de Credenciamento e acolhidos 
nos documentos da fase de Habilitação.
 
3.7 - Qualquer alteração feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações registradas no 
certame, deverá ser comunicado ao Município de Baixo Guandu, mediante documentação própria, para apreciação da 
autoridade competente.
 
3.8 - O Município de Baixo Guandu poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos 
pela CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
 
3.9 - Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições previstas no edital no que 
concerne a proposta de preço e a habilitação.
 
3.10 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do art. 65, da Lei 
nº 8.666/93.
 
3.11 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, 
em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
 
3.12 - No caso de a CONTRATADA ser enquadrada nas hipóteses de não retenção constante do 
art. 4º, ou como pessoa jurídica amparada por medida judicial constante do art. 36, ambos da Instrução Normativa SRF 
nº 1.234, de 11.01.2012, deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação exigida na 
referida Instrução Normativa, sob pena de retenção de tributos na fonte.
 
3.13 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

4.1 - As despesas decorrentes do presente termo, correrão a conta do orçamento municipal para o exercício de 2023, de 
acordo com a função programática detalhada a seguir:

050003.1339200242.121 - Realização de Festas e Eventos Culturais e Comemorativos - Elemento de Despesa: 
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Ficha 186 - Fonte de Recurso: 250000000000 - Recursos 
não Vinculados de Impostos e Transferência de Impostos

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1 - Constituem obrigações da Contratada, dentre outras inerentes ou decorrentes deste contrato:
a) Realizar, produzir, apresentar e prestar fielmente todos os serviços relativos ao rodeio, objeto da licitação, 
conforme definido neste instrumento e especificações constantes nas propostas de preços vencedora apresentada 
pela Contratada.
b) Retirar dentro de 24 (vinte e quatro) horas, após receber a notificação, todo o material rejeitado pelo fiscal do 
contrato;
c) Manter os seus empregados identificados quando em serviço e substituir, imediatamente, o empregado que 
durante a execução dos serviços apresentar comportamento não cordial;
d) Reparar, remover, corrigir, reconstruir ou substituir, após notificação da fiscalização, às suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto do contrato, quando forem constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
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execução do serviço;
e) Fica a contratada responsável por fornecer e exigir o uso dos EPIs, obrigatoriamente, adequados a cada 
atividade assim como as proteções de uso geral;
f) Comunicar a Prefeitura, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação, casos fortuitos ou de força 
maior que, eventualmente, venham a prejudicar o adimplemento de suas obrigações, apresentando documentos 
comprobatórios em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem 
considerados;
g) Responsabilizar-se por todas as despesas (mão de obra, equipamentos, transporte, carga e descarga e outros) e 
encargos (tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e outros) inerentes ao objeto;
h) Atender às solicitações e determinações da CONTRATANTE, por escrito, quando for solicitada;
i) Armazenar todos os materiais e utensílios utilizados na execução do objeto, sendo de 
sua inteira responsabilidade a guarda, conservação e danos que porventura vierem a sofrer;
j) Apresentar laudo técnico de profissional qualificado e habilitado, quando solicitado, responsabilizando-se pelos 
serviços;
k) Obedecer a todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a vigorar na execução dos serviços e 
fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitadas pelo 
Município;
l) Exigir do Município a emissão da Ordem de Serviço;
m) Fornecer ART ou RRT dos serviços executados.
n) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE 
ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 
outras cominações editalícias ou legais a que estiver sujeito;
o) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de 
danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por 
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas 
por força da lei, ligadas ao cumprimento do Edital;
p) Prestar todos os esclarecimentos solicitados e atender prontamente a todas as reclamações pertinentes que 
porventura surjam durante a execução do contrato;
q) Credenciar um representante para prestar esclarecimentos e atender prontamente a todas as reclamações que 
porventura surjam durante a execução deste CONTRATO;
r) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
s) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
t) Disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e 
qualidades estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

5.2 - A critério do Contratante obriga-se a Contratada a executar nas mesmas condições deste contrato, acréscimos e 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do 
contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

6.1 - Constituem obrigações do Contratante:
a) Emitir Ordem de Serviço/fornecimento Inicial para a contratada, para o efetivo início dos serviços;
b) Tomar todas as providências necessárias à execução do objeto;
c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização do contrato e dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis.
d) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais 
e os termos de sua proposta;
e) Prestar todas as informações necessárias à contratada para realização do serviço, notificando por escrito da 
ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços e fixando prazo para a sua correção;
f) Receber ou rejeitar o serviço após verificar a execução e qualidade do mesmo;
g) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em 
conformidade com o Código Tributário Municipal, e fazer o atesto e envio da mesma ao setor competente para o 
pagamento;

Rua Fritz Von Lutzow, 217 - Bairro Centro - Baixo Guandu - ES Cep.: 29.730-000 Page 36 of 39



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

Pregão Presencial Nº 000012/2023

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO

h) Providenciar a publicação deste contrato conforme previso na Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

7.1 - Os procedimentos de acompanhamento e fiscalização abrangem todas as rotinas necessárias à boa execução dos 
serviços.
 
7.2 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a 
mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso, para posterior comprovação:
 
7.2.1 - Os resultados alcançados em relação à CONTRATADA, com verificação dos prazos, da execução e da qualidade 
dos serviços demandados;
 
7.2.2 - O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, inclusive se a CONTRATADA continua mantendo 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
 
7.3 - O Município de Baixo Guandu exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo 
cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo, também realizar a supervisão das atividades desenvolvidas 
pela contratada, efetivando a avaliação periódica.
 
7.4 - O fiscal do contrato deverá promover o registro de todas as ocorrências relacionadas a execução dos serviços, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, conforme as previsões deste termo.
 
7.5 - A fiscalização poderá ser efetuada por meio fotográfico, emissão de relatório técnico, bem como a emissão de 
notificação a CONTRATADA.
 
7.6 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas ao Secretário 
Municipal requisitante, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
 
7.7 - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município de Baixo Guandu e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade ou responsabilidade na execução dos serviços.
 
7.8 - Ao servidor designado pelo Município de Baixo Guandu para o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos 
serviços de acordo com as regras e exigências deste termo, caberá ainda, a conferência das notas fiscais e a liberação 
das respectivas faturas para pagamento.
 
7.9 - Fica designado como fiscal do contrato, a servidora CAROLINE REGIS PAULINO.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA:

8.1 - O prazo de vigência do contrato finda-se em 28/04/2023 podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei nº 
8.666/93, iniciando-se sua vigência na data subsequente à de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito 
Santo.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES:

9.1 - À CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes 
penalidades:

a) Multa;
b) Rescisão do Contrato;
c) Suspensão do direito de licitar junto o Município de Baixo Guandu;
d) Declaração de inidoneidade.

9.2 - Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, quando a CONTRATADA:
a) Fornecer o objeto deste, em desacordo com as especificações constantes, no presente instrumento;
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b) Causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;
c) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por escrito, do 
CONTRATANTE;
d) Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais;
e) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao CONTRATANTE ou 
a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.
f) Descumprir quaisquer obrigações licitatórias / contratuais;
g) Se recuse a assinar o contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo estabelecido no Edital.

9.3 - Ocorrendo atraso na entrega do objeto contratado, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor 
do Contrato, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

9.4 - Quando o objeto deste contrato não for entregue e aceito até o vencimento do prazo estipulado, a sua suspensão 
será automática e perdurará até que seja feita sua entrega, sem prejuízo da aplicação da multa de 10% (dez por cento) 
do valor total do contrato.

9.5 - Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, não cumprir 
as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do CONTRATANTE, 
independentemente das demais sanções cabíveis.

9.6 - A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, ponderada a 
natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.

9.7 - Caso o CONTRATANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a CONTRATADA, 
justificando a medida.

9.8 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas junto a Secretaria Municipal de Finanças, dentro do prazo improrrogável 
de 30 (trinta) dias ininterruptos, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de pedido de 
reconsideração do recurso.

9.9 - Poderá, ainda, a CONTRATADA, a juízo do CONTRATANTE, responder por perdas e danos, independentemente 
das demais sanções previstas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL:

10.1 - Constituem motivos para rescisão do Contrato independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis:
a) A inexecução total ou parcial do Contrato;
b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o falecimento do 
proprietário, em caso de firma individual;
c) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, de forma que prejudiquem a 
execução do Contrato;
d) O não cumprimento de cláusulas contratuais;
e) A subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE;
f) Atraso superior a 05 (cinco) dias na entrega do objeto contratual;
g) Por conveniência da Administração Municipal.

10.2 - A rescisão amigável pelo CONTRATANTE deverá ser precedida da autorização escrita e fundamentada, 
assegurada o contraditório e ampla defesa.

10.3 - No caso de rescisão amigável do contrato por razões de interesse do serviço público, será a CONTRATADA 
ressarcida dos prejuízos causados, regularmente comprovados que houver sofrido.

10.4 - A rescisão unilateral do contrato será formalizada por ato do Prefeito Municipal de Baixo Guandu.

10.5 - Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis a critério do CONTRATANTE, a rescisão importará em:
a) Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE;
b) Execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE e dos valores das multas e 
indenizações a ele devido, quando houver.
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10.6 - No caso de rescisão contratual pelos motivos acima expostos, cessarão automaticamente todas as atividades 
relativas ao fornecimento do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO:

11.1 - O CONTRATANTE é responsável pela publicação na imprensa oficial, em resumo, do presente contrato, nos 
termos do parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS: 

12.1 - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

13.1 - Os Contratantes elegem o Foro da Comarca de Baixo Guandu-ES, para dirimir as dúvidas que porventura possam 
advir do presente contrato.

Estando assim devidamente contratados firmam o presente que é lavrado em 02 (duas) vias para um só fim e efeito.

Baixo Guandu - ES,___de___________de 2023.

____________________________                                       ____________________________
       CONTRATANTE                                                   CONTRATADA
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU     
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