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EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 

SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO MULHERES CORALINAS 
 
Projeto Mulheres Coralinas – sob o processo de número 00036.000903/2013-14-SPM/PR, Programa 2016 – 
Políticas para as Mulheres: Promoção da Autonomia e Enfrentamento à Violência – Ação 8843, no formato 
Convênio n° 799578/2013, celebrado entre a Presidência da República por meio da Secretaria de Políticas 
para as Mulheres, e a Prefeitura Municipal de Goiás. 

 

 

I - PREÂMBULO 

 
1.1 - O MUNICÍPIO DE GOIÁS, ESTADO DA GOIÁS, por intermédio da Prefeitura Municipal de Goiás, 
pessoa Jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.295.772/0001-23, com anuência da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/PROJETO MULHERES CORALINAS,  através da PREGOEIRA e 
Equipe de Apoio, designado por decreto, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
procedimento licitatório, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”, Tipo de MENOR PREÇO GLOBAL, no dia 
01/02/2016, às 09:30 horas, conforme descrito neste Edital e seus anexos, de conformidade com as Leis 
Federais nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006,  Lei nº 147/2014, Decreto nº 6.204, de 5 de dezembro de 2007, aplicando no que couber 
subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, consoante as condições estabelecidas neste Edital 
e Anexos. 
 
1.2 - Os envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de habilitação deverão ser entregues à 
Pregoeira às 09:30 horas do dia 01/02/2016,  na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, da 
Prefeitura Municipal de Goiás, situada na Praça da Bandeira, n° 01, Centro, Cidade de Goiás - GO. 
 
1.3 - Os interessados em conhecer a íntegra do edital e seus anexos, impresso devem se dirigir à Prefeitura 
Municipal de Goiás. Na ocasião, poderão adquirir o mesmo, devidamente impresso ou por meio magnético ou 
retirá-lo no site do município no seguinte endereço: www.prefeituradegoias.go.gov.br 
 

II - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
2.1- Contratação de empresa de organização e realização de eventos, para o Seminário de encerramento do 
Projeto Mulheres Coralinas, entre os dias 7 a 11 de março de 2016, consoante às condições estabelecidas 
neste Edital e Anexo III (termo de referência), e com os parâmetros legais estabelecidos pelo Convênio nº 
799578/2013, celebrado entre a Presidência da República por meio da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres e a Prefeitura Municipal de Goiás. 
 

III - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1 - Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as condições exigidas; 
3.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que se enquadrarem nas seguintes 
hipóteses, a seguir elencados: 
 
3.2.1-Tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

http://www.prefeituradegoias.go.gov.br/
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autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior (inciso 
IV do art. 87 da lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993); 
 
3.2.2-Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
 
3.2.3-Que, em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si; 
 
3.2.4-Estrangeiras que não funcionem no País. 
 
3.3-Que não detenham a atividade pertinente e compatível com o objeto deste Edital Pregão; 
 
3.4- Não será admitida a contratação de cooperativas ou instituições sem fins lucrativos cujo estatuto e 
objetos sociais não prevejam ou não estejam de acordo com o objeto contratado. 
 
3.5 - Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante. 
 
3.6- A participação na presente licitação fica condicionada ao atendimento de todas as exigências constantes 
deste Edital e seus anexos, correndo por conta das empresas interessadas todos os custos decorrentes da 
elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela 
realização de tais atos. 
 
3.7-Será admitido apenas um representante para cada licitante, o qual, devidamente munido de credencial, 
deverá informar seu nome completo e sua inscrição e será admitido a intervir em todas as fases do 
procedimento licitatório. 
 

IV - DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1- No dia, horário e local designado para recebimento dos envelopes, a Licitante deverá apresentar um 
representante para credenciamento, (conforme modelo anexo I), sendo recomendável sua presença com 15 
(quinze) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura, da seguinte forma: 
 
4.2- Se por seu titular, diretor, sócio ou gerente, munido de cópia do Estatuto Social ou Contrato Social ou 
instrumento que lhe confira poderes expressos para exercer direito e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura, devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente; 
 
4.3 - Se por outra pessoa, devidamente munida por instrumento público ou particular de procuração, com 
poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 
nome da representada, devendo estar, tal procuração, com firma reconhecida em cartório, conforme 
preceitua a Lei 10.406 de 10 de maio de 2002, exigindo-se também documento de identificação, como 
carteira de identidade ou outro documento equivalente. (O credenciamento é a condição obrigatória para a 
formulação de lances e para praticar todos os atos neste Pregão, artigo 4°, inciso VI da Lei 
10.520/2002). 
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4.4 - Todas as licitantes deverão apresentar ou assinar perante a Equipe de Apoio, antes da entrega dos 
envelopes, a Carta de Credenciamento e Declaração – Anexos I e II. A ausência da declaração ou recusa 
em assiná-la, constitui motivo para a exclusão da Licitante do certame.  
 
4.5 - Somente as Licitantes que atenderem aos requisitos do item 4 deste edital terão poderes para formular 
verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços, manifestar após a declaração do vencedor, 
imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões da Pregoeira, assinar a ata onde estará 
registrado o valor final decorrente dos lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em nome 
da Proponente. A saída do representante da Licitante do ambiente do Pregão antes do término da sessão, 
injustificadamente, será considerada renúncia ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos da Pregoeira. 
 
4.6 - O tempo de tolerância para o atraso será de cinco (5) minutos, contados a partir do horário marcado 
para abertura do pregão. 
 
4.7- A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006, deverá, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103 de 30 de abril de 
2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio, apresentar Certidão expedida pela Junta 
Comercial com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias anteriores a data da licitação e Declaração 
de Enquadramento de ME ou EPP, (para as licitantes interessadas), conforme Lei Complementar 123/2006, 
conforme modelo – Anexo IV; 
 
4.8 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 
 
4.9 - Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a participação de 
outras Proponentes. 
 

V - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
5.1. As Proponentes deverão entregar dois envelopes, devidamente fechados, contendo as 

páginas numeradas, com os dizeres na parte externa e frontal: 
 

ENVELOPE 1: 
“PROPOSTA DE PREÇOS” 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁS/PROJETO MULHERES CORALINAS 
PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2016 

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E CNPJ) 
 

ENVELOPE 2: 
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁS/PROJETO MULHERES CORALINAS 
PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2016 

 (RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E CNPJ) 
 
 

VI - DO ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇOS” 

 
6.1. No Envelope “Proposta de Preços” constará carta-proposta, que: 
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6.1.1. Seja redigida em uma (1) via impressa em papel timbrado ou editorada por computador, 
em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem 
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas 
pelo representante legal da Proponente, conforme modelo do Anexo V. 

 
6.1.2. Indicar a razão social da Proponente, endereço completo (rua/avenida, número, bairro, 

cidade, CEP, UF) telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), mencionando o Banco, números da conta 
corrente e da Agência na qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do 
certame, bem como a qualificação do representante da Licitante, para fins de assinatura do contrato. 

 
6.1.3. Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação. Caso não apresente prazo de validade será este considerado 60 dias. 
 

6.1.4. Conter descrição precisa do objeto, indicando a marca, referência e demais elementos 
indispensáveis à sua caracterização, devendo atender às especificações do Anexo III – Termo de Referência. 

 
6.1.5. Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos em moeda corrente 

nacional, utilizando-se apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº 9.069/95), discriminados 
por item, em algarismo (unitário e total). No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que 
incidam ou venham a incidir, tais como, fretes, impostos, taxas, encargos, enfim, todos os custos diretos e 
indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado, inclusive os decorrentes de troca de produto 
dentro do prazo de garantia, se for o caso.  

 
6.1.6. Conter Declaração de que a prestação de serviços executados obedecem à estipulação 

do presente edital, conforme modelo do Anexo VI. 
 

6.1.7. Conter Termo de Responsabilidade, garantindo a entrega das mercadorias no prazo, 
quantidade e qualidade estabelecidos no Edital, conforme modelo do Anexo VII. 

 
6.1.8. Conter Declaração de Inexistência de fato de qualquer natureza, impeditivo à participação 

no presente procedimento licitatório, (tópico 2.6), conforme modelo do Anexo VIII. 
 

6.1.9. As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas 
quanto a erros, os quais serão corrigidos pelo Pregoeiro da forma seguinte: 

 
a) Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por 

extenso; 
 

b) Erros de transcrição das quantidades previstas: o produto será corrigido, mantendo-se o 
preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total; 

 
c) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, 

mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto; 
 

d) Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a 
soma. 
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6.2. O valor total da proposta será ajustado pelo Pregoeiro em conformidade com os 
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total a ser pago. 

 
6.5. As licitantes deverão se responsabilizar pelas mercadorias no que tange à garantia da 

qualidade das mesmas. 
 
6.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidas na proposta ou 

incorretamente cotadas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 
acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o produto ser fornecido sem ônus adicionais. 

 

VII - DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

 
7.1. A proponente deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 02, a seguinte documentação: 

 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

 
b) ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da ata de eleição de 
seus administradores; 

 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 
 
d) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
 
e) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da 

Fazenda; 
 
f) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Negativa de Débitos relativos 

aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas 
alíneas “a” a “d’ do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991; 
 

g) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão expedida pela 
Secretaria da Fazenda ou equivalente da Unidade da Federação onde a licitante tem sua sede; 
 

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, por Certidão expedida pela Secretaria 
de Administração e Finanças do Município de Goiás e, também, do órgão equivalente do Município onde a 
licitante tem sua sede; 

i) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 
j) declaração de que a Licitante atende ao requisito do Inciso XXXIII, do Artigo 7º da 

Constituição Federal/88; Conforme modelo do Anexo IX; 
 
I) 01 Atestado de capacidade técnica, fornecido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou 

privado, se fornecido por Pessoa Jurídica de Direito Privado deverá reconhecer firma na presente assinatura. 
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O atestado de capacidade técnica devera ser compatível com o objeto do presente edital, Conforme modelo 
do Anexo X; 

 
m) Certidão negativa de falência e concordata ou recuperação, expedida pelo cartório 

distribuidor da sede da empresa, onde conste o prazo de validade e não havendo somente será aceita com 
data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias ou expedida pelo site: https://projudi.tjgo.jus.br;  

 
n) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 
do TST; 

7.2. Os documentos extraídos via INTERNET terão seus dados conferidos pela Equipe de 
Apoio perante o site correspondente, tal conferência se dará durante a própria sessão do Pregão. 

 
7.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 

7.4. Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências editalícias ou 
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a Proponente inabilitada. 

 
7.5. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação 

automática do Proponente. As certidões que não possuírem prazo de validade somente serão aceitas com 
data de emissão não superior a 30 (trinta) dias, contados da data da emissão do documento. 

 
7.6 - Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou 

apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital, ressalvadas as restrições relativas à 
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 

VIII - DA SESSÃO DO PREGÃO 

 
8.1. A Pregoeira declarará aberta a sessão, iniciando-se a fase de credenciamento, conforme 

Título III deste. 
8.2. Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas, a Pregoeira divulgará 

verbalmente os interessados, dando-se início ao recebimento dos envelopes “Proposta de Preços” e 
“Documentos de Habilitação”. 

8.3. Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será feita a sua conferência, 
análise de sua conformidade com as exigências do Edital e posterior rubrica pela Pregoeira, Equipe de Apoio 
e Licitantes. 

8.4. Cumprido o Item 8.3, serão desclassificadas as propostas que: 
 

                 a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos; 
 

b) apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, excessivos ou 
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua 
viabilidade através de documentação que comprove serem os custos coerentes com os de mercado; 

 

https://projudi.tjgo.jus.br/
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c) apresentar proposta alternativa, tendo como opção de preço ou marca, ou oferta de 
vantagem baseada na proposta das demais Licitantes. 

 
8.5. Para fins de classificação das propostas, será considerado o menor preço por item. 

 
8.6. A Pregoeira procederá à classificação da proposta de menor preço por item e aquelas que 

tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para 
participarem dos lances verbais. 

 
8.7. Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item 8.6, serão 

classificadas as propostas subsequentes que apresentarem o menor preço global, até o máximo de três, já 
incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos. 

 
8.8. Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais 

conforme item, a ordem para esses lances será definida através de sorteio. Às Licitantes proclamadas 
classificadas, será dada a oportunidade para nova disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de 
valores distintos e decrescentes, em relação à de menor preço global, iniciando-se pelo autor da proposta de 
maior valor. 

8.9. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que 
definirá a sequência dos lances seguintes. 

 
8.10. O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço global. 

 
8.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para 
efeito de ordenação das propostas. 

 
8.12. A Pregoeira poderá negociar com a Licitante excluída da participação dos lances verbais, 

na forma do item 7.11, caso a Proponente vencedora seja inabilitada, observada a ordem de classificação. 
 

 
8.13. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades cabíveis. 
 

8.14. Caso não se realizem lances verbais, serão verificadas as conformidades entre a proposta 
escrita de menor preço global e o valor estimado para a aquisição/contratação, hipótese em que o Pregoeiro 
poderá negociar diretamente com a Proponente para que seja obtido menor preço global. 

 
8.15. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, 

exclusivamente pelo critério de menor preço global. 
 
8.16. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela 

primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito. 
 

8.17. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela 
Licitante que a tiver formulado. 
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8.18. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a Proponente 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pelo Pregoeiro. 

 
8.19. Se a Proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro negociará 

diretamente com a segunda Licitante melhor classificada e posteriormente examinará o seu envelope 
“Documentos de Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão. 

 
8.20. Na ocorrência do disposto no item 8.19, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a 

Proponente para obtenção de melhor preço. 
 

8.21. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Licitantes Credenciados presentes e membros 
da Equipe de Apoio. Os envelopes das demais Proponentes ficarão de posse da Administração que os 
devolverá após atendimento do objeto licitado ou os incinerará caso não sejam retirados no prazo fixado pelo 
Pregoeiro. 

 
8.22. A Licitante vencedora, ao final da sessão assinará a ata de realização lavrada pelo 

pregoeiro, onde substituirá a apresentação da nova proposta contendo preços, unitário e global, obtidos 
através da negociação efetuada na fase de lances verbais. 

 

IX – DOS RECURSOS 

 
 
9.1. Declarada a vencedora, qualquer Licitante, desde que motivadamente e ao final da sessão, 

poderá manifestar imediatamente a intenção de recorrer, que será registrada resumidamente em ata, quando 
lhe será concedido o prazo de três (03) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as 
demais Licitantes desde logo intimadas para apresentar as contrarrazões, em igual prazo, que começará a 
correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na Secretaria. A 
falta de manifestação importará na decadência do direito de recurso. 

 
9.2. O recurso contra a decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo, iniciando-se com a 

manifestação motivada do recorrente de sua intenção, devendo ocorrer imediatamente após a declaração do 
vencedor do certame, podendo ser formulado verbalmente na sessão ou por escrito, neste caso, deverá ser 
protocolizado e dirigido à Autoridade Superior do Órgão promotor do pregão, por intermédio do Pregoeiro, que 
prestará as informações no prazo de um (1) dia útil, cabendo à Autoridade Superior julgá-lo em igual prazo. 

 
9.3. O acolhimento do recurso pela Pregoeira ou pela Autoridade Superior, importará na 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

9.4. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente adjudicará o objeto à Licitante vencedora.  

 
9.6. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento à interessada 

através de comunicação por escrito, via fax. 
 

X - IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
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10.1. Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de impugnar o Edital 

aquele que não o fizer em até dois (2) dias úteis antes da data de abertura da sessão do Pregão. Cabendo 
ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Somente será aceita impugnação, 
devidamente protocolada no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Goiás, vedado qualquer outro meio 
de envio. 

10.2. Acolhida a petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do 
certame. 

XI - CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
11.1. No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, 

estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e ofertar o menor preço global. 
 

11.2. O resultado do julgamento das propostas será disponibilizado no mural da CPL, para 
intimação e conhecimento dos interessados. 

 

XII - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

                
12.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de recursos provenientes 

do Tesouro Federal conforme Projeto Mulheres Coralinas – sob o processo de número 00036.000903/2013-
14-SPM/PR, Programa 2016 – Políticas para as Mulheres: Promoção da Autonomia e Enfrentamento à 
Violência – Ação 8843, no formato Convênio n° 799578/2013, celebrado entre a Presidência da República por 
meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e a Prefeitura Municipal de Goiás. 

 

XIII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

                 13.1. Se a Adjudicatária, dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato de 
Prestações de Serviços no prazo fixado pela Administração ou recusar-se a entregar o objeto licitado ou 
deixar de entregar o objeto ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou ensejar o 
retardamento da execução do seu objeto ou não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, 
ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Municipal, sem prejuízo das multas previstas no 
Contrato de Prestações de Serviços ou instrumento equivalente e das demais cominações legais, conforme 
artigo 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 
13.2. O atraso injustificado da Prestação de Serviços objeto deste procedimento sujeitará a 

Adjudicatária à multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da contratação. 
 
13.3. Se o total da multa atingir um valor igual ou superior a 1% (um por cento) da contratação, 

a Adjudicatária poderá ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal. 
 

XIV - CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
14.1. Homologada a licitação, fica a proponente vencedora obrigada à assinar o Contrato, no 

prazo de 05 dias, na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, respeitando a validade 
da proposta, sob pena de incidir nas penalidades previstas no item XIII, deste instrumento convocatório. 
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14.2. Quando o convocado não assinar o Contrato, objeto deste Edital, o Pregoeiro convocará 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente 
com a segunda Proponente melhor classificada e posterior abertura do seu envelope “Documentos de 
Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão, podendo apresentar 
o(s) documento(s) que vencer(em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação. 

14.3. Neste caso, a recusa injustificada do adjudicatário, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas em lei, exceção feita aos licitantes remanescentes 
que se negarem a aceitar a contratação. 

XV - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
15.1. É facultado a Pregoeira ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

 
15.2. Fica assegurado à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

DESTE MUNICÍPIO, mediante justificativa motivada, o direito de, a qualquer tempo e no interesse da 
Administração, anular a presente licitação ou revogá-la no todo ou em parte. 

 
15.3. Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
15.4. Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 

15.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora 
licitado, sem expressa anuência da PREFEITURA MUNICIPAL DE GÓIAS/SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 

 
15.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

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

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GOIÁS. 

 
15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 
 

15.8.1. Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete 
irregularidade no procedimento, em termos de processualização, bem como, não importem em vantagem a 
um ou mais Licitantes em detrimento dos demais. 

 
15.9. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato ou 
instrumento equivalente. 
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15.10. A Adjudicatária é obrigada a aceitar, nas mesmas condições da licitação, os acréscimos 

ou supressões, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 65, Lei nº 8.666/93. 

15.11. A Administração poderá, até a assinatura do contrato ou outro documento equivalente, 
inabilitar licitante, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao 
julgamento da licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e 
a regularidade fiscal da Licitante. Neste caso, a Pregoeira convocará os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a segunda Proponente melhor 
classificada e posterior abertura do seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarada vencedora e 
a ela será adjudicado o objeto deste Pregão, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer(em) seu 
prazo de validade após o julgamento da licitação. 

 
15.12. É de responsabilidade da Licitante o acompanhamento do processo até a data da 

realização da sessão pública de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”. 
 

15.13. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, a Pregoeira, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Goiás, na Praça da Bandeira, n°. 01, Centro, Cidade de Goiás-GO, ou por meio do telefone (62) 
3371-7726. 

 
15.14. Para dirimir as questões relativas à presente licitação é competente o Foro da Comarca 

de Goiás  – Goiás, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

15.15.  Integram este Edital os Anexos: 
 

ANEXO I- CARTA DE CREDENCIAMENTO; 

ANEXO II – DECLARAÇÃO EXIGÊNCIA DO EDITAL; 

ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME OU EPP; 

ANEXO V- MODELO DA CARTA-PROPOSTA; 

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA, QUALIDADE E VALIDADE DA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

ANEXO VII - MODELO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE; 

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; 

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CF/88; 

ANEXO V - MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 

Cidade de Goiás, Estado de Goiás, aos 19 dias do mês de janeiro de 2016. 
 

ROSANE GERMANA DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS 
- Pregoeira – 
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ANEXO I- CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Praça da Bandeira n°. 01 – Centro – CEP 76.600-000 – Fone: 62-3371-7726 / Goiás-GO 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 
ITEM(NS) EM QUE PARTICIPARÁ.................................................... 
 
 
Assunto: Credenciamento 
 
 
 

Na qualidade de responsável legal pela empresa ________, inscrita no CNPJ sob o 
nº_________ credenciamos o Sr.______________, portador da carteira de identidade nº____ e do CPF(MF) 
nº _______, para nos representar na licitação em referência, com poderes para formular ofertas, lances de 
preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da 
representada. 
 
 
 
Local e data 
 
 
Carimbo, nome e assinatura do responsável legal 
 
 
 
 
 

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Administração 2013/2016 

Prefeitura Municipal de Goiás 

Praça da Bandeira, n°. 01 – Centro – CEP 76.600-000 – Fone: (62) 3371-7726 / Goiás-GO 

 

 
 

ANEXO II – DECLARAÇÃO EXIGÊNCIA DO EDITAL 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
 

A empresa _______________, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ___________, sediada à 
Rua/Avenida ___________________, nº ___, Setor/Bairro _______________, na cidade de __________, 
Estado de _______, DECLARA, sob as penas cabíveis, que satisfaz todos os requisitos exigidos no Edital de 
Pregão Presencial nº 004/2016, para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, técnica, 
econômico-financeira e regularidade fiscal, DECLARANDO ainda, estar ciente de que a falta de atendimento 
a qualquer exigência para habilitação constante do Edital, ensejará aplicação de penalidade à Declarante. 

 
 
 

Local _____________, data ___/___/_____ 
 
 
 
 
  Nome da Empresa, do Representante Legal e Assinatura 
 
 

 

 

 

 

 

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 
 
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/PROJETO MULHERES CORALINAS. 
 

I – DO OBJETO 
 

1.1. O presente pregão tem por finalidade a Contratação de empresa de organização e realização de 
eventos, para o Seminário de encerramento do Projeto Mulheres Coralinas, entre os dias 7 a 11 de março 
de 2016, com os parâmetros legais estabelecidos pelo Convênio nº 799578/2013, celebrado entre a 
Presidência da República por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Prefeitura Municipal de 
Goiás, consoante às condições estabelecidas deste Anexo..  

 

II – DA APRESENTAÇÃO 
 

2.1. O Convênio Mulheres Coralinas prevê a capacitação e formação de mulheres em áreas específica de 
trabalho como Cultura, Artesanato, Gastronomia e em conhecimentos que contribuem para a conquista da 
autonomia intelectual e da emancipação cidadã. Para cumprimento do objeto do Convênio nº 799578/2013 
a Prefeitura Municipal de Goiás/Centro Especializado de Atendimento à Mulher e a Secretaria Municipal de 
Cultura de Goiás convidam pessoas jurídicas, que atuam no ramo de organização de eventos para 
participarem do Edital de Pregão Presencial nº 004/2016, que trata da contratação de serviços de 
organização de eventos para a realização do Seminário de Encerramento do Projeto Mulheres Coralinas, no 
período de 07 a 11 de março de 2016, na Cidade de Goiás, conforme Edital de Pregão Presencial nº 
004/2016, conforme previsto no Convênio nº 799578/2013, celebrado entre a Presidência da República por 
meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Prefeitura Municipal de Goiás.  Com a ação, cumpre-
se esta meta do Plano de Trabalho Básico, que tem como foco a prestação de serviço na produção e 
realização do evento, de acordo com os critérios apresentados neste Termo de Referência no âmbito do 
Projeto Mulheres Coralinas – uma iniciativa proposta pela Prefeitura Municipal de Goiás, que conta com o 
patrocínio da Presidência da República por meio da Secretaria de Políticas Para as Mulheres. 

 

III – DOS OBJETIVOS 

 
3.1. São objetivos do Seminário de Encerramento: a) apresentar à comunidade vilaboense e autoridades 
convidadas os resultados do Projeto Mulheres Coralinas; b) realizar exposição de trabalhos e de fotografias 
do percurso do Projeto Mulheres Coralinas; c) realizar oficinas de complementação dos conhecimentos 
transferidos às mulheres participantes do Projeto Mulheres Coralinas; d)) realizar conferências, mesa 
redonda e atividade de troca de experiência entre convidadas e as cursistas do Projeto Mulheres Coralinas; 
e) promover a cerimônia de certificação das mulheres participantes do projeto Mulheres Coralinas; f) 
promover confraternização entre as mulheres coralinas pelo trabalho feito no período de 2014 a 2016. 

 

IV – DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  
 

Justifica-se a contratação para atender o que está previsto no Plano Básico de Trabalho do Projeto 
Mulheres Coralinas, Convênio nº 799578/2013, celebrado entre a Presidência da República por meio da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Prefeitura Municipal de Goiás, que objetiva cumprir as 
atividades de encerramento do referido projeto, que estabelece a realização de seminário de encerramento 
das ações e atividades do Projeto Mulheres Coralinas. 
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V – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

 
Item Serviços Especificação Und Quant. Preço unitário 

estimado 
Preço total 
estimado 

1.1 LANCHE 

 
 

 
 
 
 
 
 

Viabilizar lanche para 
palestrantes e participantes 

do seminário, em dias a 
serem especificados pela 
contratante, em março de 

2016. 

Lanche 1 matutino. 
Para cada lanche: 

05 litros de  suco de dois 
sabores; 15 pães franceses 
recheados com presunto e 

queijo mussarela; 
20 bolos de arroz;  500 g de 

pão de queijo; 500 g de 
biscoito de queijo. 

KG 
 

04 lanches 
para 60 
pessoas 

R$ 13,50 por 
pessoa 

 

R$ 810,00 

Lanche 2 vespertino. 
Para cada lanche: 

03 refrigerantes de 02 litros;  
60 pastéis; 45 quibes; 45 
enroladinhos de queijo e 

salsicha; 
 
 
 

KG 
 
 

05 lanches 
para 75 
pessoas 

R$ 14,00 por 
pessoa 

R$ 1.050,00 

1.3 REFEIÇÕES 

 
 
 
 

1.3.1 

 
 
 

Alimentação para os 
especialistas do seminário 

 
 

Contendo: arroz, feijão 03  
tipos de carnes (branca e 

vermelha),  verduras cozidas, 
saladas variadas, 01água ou 
01refrigerante ou 01 suco, 02 

tipos de sobremesas 
 

Unidade 22 refeições 
 
 
 
 

R$ 50,00 R$ 1.100,00 

1.4 HOSPEDAGEM 

 Hospedagem para os 
especialistas do seminário 

Contendo: apartamento 
individual, banheiro privativo, 

com ar condicionado, 
internet, frigobar, 

estacionamento, café da 
manhã completo 

Unidade 12 R$ 170,00 R$ 2.040,00 

1.5 FOLDERS 

 Folder com informações 
sobre o projeto, seu 
histórico, e com a 

programação do Seminário 
 

Tamanho 42X29,70 (A3), 
4X4, impressão no papel 

couchê 180g., fosco, 
policromia, arte final, 02 

dobras,  verniz fosco, 
impressão nos dois lados. 

 

Unidade 500 R$ 5,92 R$ 2.960,000 

1.6 BANNER 

 Banner para divulgação das 
atividades e de resultados 

do Projeto. 

Arte final, banner em lona 
front, 400g, formato 090x1,30 

cm, 4/0 policromia, com 

Unidade 10 R$ 112,00 R$ 1.120,00 
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bastão. 

1.7 PALESTRANTE/OFICINEIRO 

 Pró-labore hora para 
oficineiros a serem 

contratados conforme 
indicação da coordenação 

do Projeto Mulheres 
Coralinas, visando à 

qualidade e aproveitamento 
das cursistas 

 
 

A ser pago imediatamente 
após a oficina. Valor definido 

de acordo com tabela do 
Plano de Trabalho do Projeto 
Mulheres Coralinas, conforme 

estabelecido 
para os profissionais 

prestadores de serviço ao 
Projeto, que não poderá ser 

alterado.  

Hora/aula 36 R$ 150,00/hora 
 

R$ 5.400,00 

 Pró-labore hora para 
01conferencista de alto 

nível, com reconhecimento 
nacional, a ser contratada 

conforme indicação da 
coordenação do Projeto 

Mulheres Coralinas, 
visando à qualidade e 
aproveitamento das 

cursistas 
 

A ser pago imediatamente 
após a oficina. Valor definido 

de acordo com tabela do 
Plano de Trabalho do Projeto 
Mulheres Coralinas, conforme 

estabelecido para os 
profissionais prestadores de 
serviço ao Projeto, que não 

poderá ser alterado. 

Hora/aula 10 horas R$ 150,00/hora 
 

R$ 1.500,00 

 VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO R$ 15.980,00 

 

VI – DO VALOR ESTIMADO  E DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

O valor total máximo estimado para o presente contratação é de R$ 15.980,00 (quinze mil, novecentos e 
oitenta reais), devendo ainda ser considerada a incidência de tributos. Destaca-se que o valor estimado tem 
por base no Plano de Trabalho do Convênio nº 799578/2013, celebrado entre a Presidência da República 
por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Prefeitura Municipal de Goiás. 
A empresa especializada em organização e realização de eventos será contratada para a realização do 
Seminário de encerramento do Projeto Mulheres Coralinas, que ocorrerão na Cidade de Goiás,  e que estão 
com datas fixadas entre os dias 7 a 11 de março de 2016. 
Os recursos financeiros devem ser apropriados da classificação orçamentária apresentada a seguir: 

05.54.13.247.0090.2.164 – Capacitação de Mulheres para Ampliação de Acesso de Mulheres do Campo 
ás Politicas Publicas. 

 

Entretanto, faz-se necessário registrar que o valor estimado apresentado para subsidiar o a realização do 
Seminário de encerramento do Projeto Mulheres Coralinas no balizamento da realização do processo 
licitatório e que após análise da média dos valores item a item constatou-se que o valor global estimado 
encontra-se compatível com os praticados no mercado. 
 

VII – DA DEMANDA DOS SERVIÇOS 
 

 

Os serviços necessários para a realização do Seminário de encerramento do Projeto Mulheres Coralinas 
serão demandados com antecedência mínima de até 10 (dez) dias úteis, por meio de solicitação formal da 
Coordenação do Projeto Mulheres Coralinas, com detalhamento dos quantitativos e das especificações 
técnicas dos insumos e a execução se dará pela CONTRATADA após autorização na Ordem de Serviços.  
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VIII – DO CANCELAMENTO DO SEMINÁRIO 

 
A Coordenação do Projeto Mulheres Coralinas deverá manter informada a empresa sobre o agendamento do 
Seminário com a maior antecedência possível. Caso o evento venha a ser cancelado, a CONTRATADA dos 
serviços deverá ser informada do fato no prazo mínimo de até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização 
do mesmo, sem ônus para o Município de Goiás. Caso o evento seja cancelado, em parte ou integralmente, 
fora do prazo acima, a CONTRATANTE deverá ressarcir as despesas decorrentes, desde que devidamente 
comprovadas por meio de documentos fiscais., 
 

IX – DA VIGÊNCIA 

 
 

O prazo de vigência do contrato será até 31.03.2016 ou quando findar as prestações de serviços. 
O Município de Goiás convocará oficialmente a licitante vencedora, a contar do recebimento da 

notificação formalizada, para no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei n. º 8.666/93. 

O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração 
do Município de Goiás; É facultada à Administração do Município de Goiás, quando a convocada não assinar 
o contrato no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida à ordem de 
classificação, para após comprovação de atendimento dos requisitos habilitatórios e feita a negociação, 
assinar o contrato, sem prejuízo das multas previstas no Edital, bem como seus anexos e demais cominações 
legais, conforme determina o § 3° art. 27 do Decreto 5.450/2005.  

A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do Município de Goiás, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas. A 
execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n. º 8.666/93 combinado com o inciso XII, do art. 
55, do mesmo diploma legal. 

 

X – DO LOCAL DE ENTREGA DO SERVIÇO 

 
Os serviços serão prestados mediante solicitação da CONTRATANTE, sendo que a 

consecução dos serviços será na cidade de Goiás. 
 
 

XI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
Possuir infraestrutura adequada, suficiente e compatível ao planejamento, programação, gestão, 

controle, administração, organização e execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, utilizando -
se de pessoal especializado e capacitado. 
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Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os 

esclarecimentos solicitados, de forma tempestiva, suficiente, clara, concisa e lógica, atendendo prontamente 
às reclamações formuladas. 

Comunicar formal e previamente ao Fiscal do Contrato, toda e qualquer anormalidade ou 
impropriedade que possa impactar a execução regular e rotineira do evento programado e autorizado, 
prestando os esclarecimentos necessários para deliberação da CONTRATANTE, durante a fase de 
planejamento e organização do Seminário. 

Prestar os serviços de forma tempestiva, meticulosa e constante, mantendo o local do evento 
sempre em perfeita ordem. 

Zelar pela perfeita execução dos serviços, sanando as falhas eventualmente observadas, 
imediatamente após sua verificação e autorização formal e expressa do fiscal contratual. 

Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus empregados, quando 
da realização dos serviços. 

Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da fiscalização da contratação 
firmada, cuidando imediatamente das providências necessárias para a correção de fatos e circunstâncias que 
prejudiquem a execução do evento, o cumprimento do objeto e/ou os níveis de eficiência, economicidade e 
efetividade, evitando repetição desses fatos e falhas no evento em execução ou subsequentes. 

Relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos serviços licitados. 
Assumir a responsabilidade por todos os encargos comerciais, trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e obrigações sociais previstos na legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez 
que seus empregos não manterão nenhum vínculo empregatício com o órgão contratante. 

Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho que vitimarem os seus empregos na execução dos serviços. 

Vedar a utilização, na execução dos serviços, de emprego que seja familiar de agente público 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7º do 
Decreto nº 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração Pública 
Federal. 

Responder por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 
CONTRATANTE ou a terceiros, quando ocasionados pelos empregados da empresa, durante a realização do 
evento. 

Providenciar a imediata troca do todo equipamento que apresentar defeito durante a realização do 
evento, sem custos adicionais para a CONTRATANTE. 

Responsabilizar-se por todo e qualquer dano, direto ou indireto, que seja decorrente de falha ou 
inexecução, parcial ou total, do instrumento, ainda que imposto a terceiros. 

Cumprir fielmente o solicitado nas Ordens de Serviços, executando-os no prazo e nas condições 
estipuladas. 

Caso seja solicitado pela CONTRATANTE, deverá a CONTRATADA encaminhar relatório final do 
evento, bem como fotografias e que atestem sua realização. 

Indicar um funcionário responsável por todo o processo de comunicação com a CONTRATANTE 
na realização dos serviços solicitados e outros assuntos correlatos ao objeto da presente licitação. 

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz  para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho de menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
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XII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, podendo rejeitá-los, caso não esteja sendo 

realizado a contento; 
Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, desde que preenchidas as 

formalidades previstas em lei;  
Comunicar à CONTRATADA, por meio do servidor designado como Fiscal do Contrato, todos as 

ocorrências relacionadas à execução do Contrato, determinando o que for necessário para a regularização 
das faltas ou irregularidades porventura apontadas; 

Atestar, para fins de pagamento, os documentos da despesa, quando comprovado o fiel e o correto 
cumprimento dos serviços. 

 
 

XIII – DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Goiás/Projeto Mulheres Coralinas, da 

seguinte forma: 
  

 50% do valor licitado, até 5 (cinco) dias úteis após assinatura do contrato; 
 50% do valor restante até o dia 8 de março de 2016. 

 
 

XIV – DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

 
A CONTRATANTE designará servidor para acompanhamento e fiscalização da prestação dos 

serviços, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
estabelecendo prazo para a regularização das falhas ou defeitos observados. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato serão 
submetidas à apreciação da autoridade competente da CONTRATANTE, para adoção das medidas cabíveis, 
consoante disposto no art. 67, §§ 1ª e 2ª, da Lei n° 8.666/93. 

Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo 
quando implicarem indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas. 

É direito da fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua execução está fora 
dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste Termo de Referência. 

 
 

XV – DAS SANSÕES 

 
A CONTRATADA será sancionada com o impedimento de licitar o Município de Goiás, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de ate 30% (trinta por cento) do valor estimado para a 
contratação e demais cominações legais, e nos seguintes casos: 
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a. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
b. Falhar na execução do contrato; 
c. Fraudar na execução do contrato; 
d. Apresentar documentação falsa; 
e. Não mantiver a proposta; 
f. Comportar-se de modo inidôneo; 
g. Fizer declaração falsa; e 
h. Cometer fraude fiscal. 

 
Para os fins do item “f” acima, reputar-se- ao inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 

93, 94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93. 
Para as condutas descritas nas alíneas “c”, “d”, “e”, “f’, “g”, e “h”, serão aplicadas ao contratado 

multas de, no máximo, 30% do valor do Contrato. 
Para os fins das alíneas “a”e “b”, será aplicada multa nas seguintes condições. 
0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso no início da execução 

dos serviços, até o máximo de 30% (trinta por cento), o que configurará a inexecução total do contrato, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

Até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato no caso de inexecução parcial do 
Contrato; 

30% (trinta por cento) do valor do Contrato no caso de inexecução total do Contrato. 
O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA. 
Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 

CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
Será configurada a inexecução parcial do objeto quando houver paralisação da prestação dos 

serviços de forma injustificada por mais de 10 (dez) dias. 
Será configurada a inexecução total do objeto, quando: 
a. houver atraso injustificado, do inicio dos serviços, por mais de 7 (sete) dias após a assinatura 

do Contrato. 
b. todos os serviços executados não forem aceitos pela Fiscalização por não atenderem às 

especificações deste Contrato, durante 30 (trinta) dias consecutivos de prestação dos serviços. 
Após o trigésimo dia de atraso, a CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, caracterizando-

se a inexecução total do seu objeto. 
O rol de hipóteses de inexecução parcial e total previstas nesta cláusula é apenas 

exemplificativo. 
As sanções previstas neste Termo de Referencia são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração. 
Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATADA continuará 

efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, 
ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, 
quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente. 

Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier de 
caso fortuito ou motivo de força maior. 

As sanções aplicadas à CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
No caso de rescisão contratual ocorrer por ato unilateral da CONTRATANTE, fica-lhe 

assegurada a assunção imediata dos serviços no estado em que estes se encontrem, bem como a ocupação 
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e a utilização do local dos serviços, instalações e pessoal empregado na execução do contrato, necessários a 
sua continuidade, além da retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados 
à Administração. 

 

XVI – DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

 
As propostas serão analisadas e aprovadas pela Secretaria Municipal de Administração, 

juntamente com responsável técnico para esse fim designado pelo Gestor Municipal, com o objetivo atenda 
às necessidades. 

Caso nenhuma das propostas apresentadas atenda às especificações do edital, poderá a 
Pregoeira reabrir prazo igual para todos, na forma da Lei 8.666/93, para que novas propostas sejam 
apresentadas, podendo ainda, ouvido o responsável técnico indicado pelo Gestor Municipal, decidir pela 
proposta que ofertar serviços/aquisição capaz de atender às exigências do edital. 

 
 

ROSANE GERMANA DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS 
                                                  Pregoeira 
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ANEXO IV 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME OU EPP 

 
 

A empresa ......................................................................., por meio de seu Responsável Legal, declara, sob as 
penas da lei, que:  
 
a) enquadra-se na situação de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP; 
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e 
II, art. 3º, da Lei Complementar nº. 123/06; 
c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, parágrafo 4º, incisos I a 
X, da mesma Lei. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 
 
________________, em________ de ___________________ de 2016. 
 
 
_____________________________________________________________ 

NOME COMPLETO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
______________________________________________________________ 

NOME COMPLETO, Nº. DE INSCRIÇÃO NO CRC (Conselho Reg. de Contabilidade) 
E ASSINATURA DO CONTADOR OU TÉCNICO CONTÁBIL DA EMPRESA 

 
 
 
 
 

 

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO V – MODELO DA CARTA PROPOSTA 

 
CARTA PROPOSTA 

Identificação da licitante 

Nome da licitante: 
 

CNPJ nº: 
 

Endereço: 
 

Nome para contato: 
 

Telefone: 
 

Fax: 
 

e-mail: 
 

Nº conta corrente: 
 

Banco: 
 

Agência 
 

 
 
 
Preços propostos 

Item Serviços Especificação Unidade Quantidade Preço unitário 
 

Preço total 

1.1 LANCHE 

 
 

Viabilizar lanche para 
palestrantes e participantes 
do seminário, em dias a 
serem especificados pela 
contratante, em março de 
2016.  

Lanche 1 matutino.  
Para cada lanche: 
05 litros de  suco de dois 
sabores; 15 pães franceses 
recheados com presunto e 
queijo mussarela; 
20 bolos de arroz;  500 g de 
pão de queijo; 500 g de 
biscoito de queijo. 

KG 
 

04 lanches  
para 60 
pessoas 

  

Lanche 2 vespertino.  
Para cada lanche: 
03 refrigerantes de 02 litros;  
60 pastéis; 45 quibes; 45 
enroladinhos de queijo e 
salsicha; 
 
 
 

KG 
 
 

05 lanches 
para 75 
pessoas 

  

1.3 REFEIÇÕES 
 
 
 
 

1.3.1 

Alimentação para os 
especialistas do seminário 
 
 

Contendo: arroz, feijão 
03  tipos de carnes (branca e 
vermelha),  verduras cozidas, 
saladas variadas, 
01água ou 01refrigerante ou 

     Unidade 22 refeições  
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01 suco, 02 tipos de 
sobremesas 
 

1.4 HOSPEDAGEM      

 Hospedagem para os 
especialistas do seminário 

Contendo: apartamento 
individual, banheiro privativo, 
com ar condicionado, 
internet, frigobar, 
estacionamento, café da 
manhã completo 

Unidade 12   

1.5 FOLDERS  

 Folder com informações 
sobre o projeto, seu 
histórico, e com a 
programação do Seminário  
 

Tamanho 42X29,70 (A3), 
4X4, impressão no papel 

couchê 180g., fosco, 
policromia, arte final, 02 

dobras,  verniz fosco, 
impressão nos dois lados. 

 

Unidade      500   

1.6 BANNER      

 Banner para divulgação das 
atividades e de resultados 
do Projeto. 

Arte final, banner em lona 
front, 400g, formato 090x1,30 
cm, 4/0 policromia, com 
bastão. 

Unidade 10   

1.7 PALESTRANTE/OFICINEIRO 

 Pró-labore hora para 
oficineiros a serem 
contratados conforme 
indicação da coordenação 
do Projeto Mulheres 
Coralinas, visando à 
qualidade e aproveitamento 
das cursistas 
 
 

A ser pago imediatamente 
após a oficina. Valor definido 

de acordo com tabela do 
Plano de Trabalho do Projeto 
Mulheres Coralinas, conforme 

estabelecido  
para os profissionais 

prestadores de serviço ao 
Projeto. 

Hora/aula 36   

 Pró-labore hora para 
01conferencista de alto 
nível, com reconhecimento 
nacional, a ser contratada 
conforme indicação da 
coordenação do Projeto 
Mulheres Coralinas, 
visando à qualidade e 
aproveitamento das 
cursistas 
 

A ser pago imediatamente 
após a oficina. Valor definido 

de acordo com tabela do 
Plano de Trabalho do Projeto 
Mulheres Coralinas, conforme 

estabelecido para os 
profissionais prestadores de 

serviço ao Projeto 

Hora/aula 10 horas   

 TOTAL PARA O  SEMINÁRIO DO PROJETO MULHERES CORALINAS  
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Informações complementares 

Prazo de validade da proposta: 60 dias a partir da data de abertura do Pregão. 

 
______________________, __ de _________________ de ______ 
 
 

Nome:  

RG:  

Cargo:  

 
Carimbo do CNPJ 

 
 

OBS: Modelo de Carta de Proposta de Preços deverá ser feita em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA, QUALIDADE E VALIDADE DA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS  

 
 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA, QUALIDADE E VALIDADE DOS ITENS. 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁS – GOIÁS. 
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2016. 
ABERTURA: ___/___/___   ÀS ___:___H 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Declaramos, para os devidos fins, que garantimos a qualidade do objeto cotado, e com a 
validade mínima exigida no Edital. Declaramos ainda que a prestação de serviços obedecerá ao exigido no 
edital, estipulados no Anexo III – Termo de Referência, do Respectivo Edital de Licitação. 
 

Por ser verdade, firmamos a presente. 
 

Atenciosamente, 
 

Goiás, em ______ de ______de 2016. 
 
 

________________________________ 
Assinatura do Rep. Legal da Empresa 

 
 
 
 

 
 

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO VII –   MODELO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
 
 
 
 

MODELO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÁS – GOIÁS. 
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2016. 
ABERTURA: ___/___/___      ÀS ___:___H 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

A ________________________ (nome da empresa), vem através deste Termo de 
Responsabilidade garantir a entrega do objeto licitado no prazo e qualidade estabelecidos no presente Edital. 
 
 

Por ser verdade, firmamos o presente. 
 
 

Atenciosamente, 
 

Goiás, em ______ de ______de 2016. 
 
 

________________________________ 
Assinatura do Rep. Legal da Empresa 

 
 
 
 
 

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 
 

A licitante ........................................................................................., CGC/MF n° 
........................................ por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, que, até 
a presente data, não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral - CRC, ora apresentado 
para fins de habilitação no Pregão Presencial nº 004/2016, promovido pela Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças/Prefeitura Municipal de Goiás - Goiás. 
 
 
Cidade, data: 
 
 
Assinatura do Titular Legal da firma 
 
 
Nome e Função 
 

 
 
 
 

 

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO IX – MODELOS DE DOCUMENTOS 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CF/88. 

 
 
 
                                          Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
 
              
 

_____________, inscrito no CNPJ Nº _____________, por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr. (a) ______________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________ e do CPF nº 
____________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
 

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

.................................................. 
(data) 

 
 
 

.................................................... 
(representante  legal) 

 
 
 

 

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO X – MODELOS DE DOCUMENTOS 

 
MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

A empresa ________, inscrita no CNPJ sob nº __________, situada ______________________ 

(endereço completo), atesta para os devidos fins que a empresa ________(empresa requerente), inscrita no 

CNPJ sob nº________ , situada____________ (endereço completo), prestou os serviços abaixo 

especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido. 

 

Atestamos que tais prestações de serviços foram executado(a)s satisfatoriamente, não existindo 

em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as 

obrigações assumidas. 

 

__________________________ 
Local/Data/Assinatura 

 
 
OBS.: O documento deve ser redigido em papel timbrado da Pessoa Jurídica Pública ou Privada, datado e 
assinado pelo representante legal ou por um dos sócios da referida empresa atestadora. O atestado deve ser 
autenticado em cartório, ou ser apresentado original acompanhado da cópia, cuja autenticidade será 
conferida por servidor Da Comissão Permanente de Licitação. 
 

Nesse atestado deve-se comprovar a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes, 
compatíveis em características, quantidades e prazos de acordo com o objeto social da empresa. 

 
Esse atestado não pode ser fornecido por Pessoa Física. 
 

 

 


