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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 

 
EDITAL Nº 171/2022 

PROCESSO Nº 248/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2022 

TIPO: MENOR PREÇO – EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução, 

organização e realização de espetáculo de rodeio pelo período de 05 dias, incluindo o 

fornecimento de todas as estruturas e equipamentos, com montagem e desmontagem, 

disponibilização de animais, juiz, salva vidas, locutor de rodeio e peões profissinais, praça 

de alimentação, som e iluminação para shows e rodeio, locação de tendas, banheiros 

químicos, geradores, sistema de catraca para contagem de público, gradil para exposição de 

animais, seguros do público, competidores e trabalhadores, projeto e emissão de AVCB da 

festa, veterinário e segurança do evento “53ª Festa do Peão de Rodeio de Novo Horizonte”, 

ambulância e pessoal especializado nos primeiros socorros aos peões, estacionamento de 

veículos, tudo em conformidade com o presente termo de referência.  

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei federal nº. 10.520 de 17 de 

julho de 2002, Decreto Municipal n°. 4.117, de 15 de fevereiro de 2006, Decreto Municipal nº. 4.122 

de 02 de março de 2006, Decreto Municipal nº. 4.272, de 08 de março de 2007, Decreto Municipal 

nº. 4.341, de 11 de setembro de 2007, Decreto Municipal nº. 4.369, de 07 de novembro de 2007, 

Decreto Municipal nº 7.770/22 de 07 de junho de 2022, Decreto Municipal nº. 6.761, de 02 de 

outubro de 2019, Decreto Municipal nº. 6.895, de 17 de março de 2020, Decreto Municipal nº. 7.035, 

de 06 de agosto de 2020, Decreto Municipal nº 7.447 de 09 de agosto de 2021 e Lei Complementar 

nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações constantes da Lei 147/14 de 07 de agosto de 

2014. 

Em cumprimento ao art. 191 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabe consignar que, na 

presente licitação, há expressa opção pela adoção das Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 

10.520, de 17 de julho de 2020. 

 

DATA PARA ENTREGA DO(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA 

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E 

DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA DECLARAÇÃO QUE 

É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 19 DE SETEMBRO DE 2022, ÀS 

09:00 HORAS (horário de Brasília). 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Novo 

Horizonte, situada na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, n° 185, centro, na cidade de Novo 

Horizonte, Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, após recebimento dos envelopes e 

documentos exigidos para o certame. 

EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, situada na Praça Dr. 

Euclydes Cardoso Castilho, n°. 185, centro, na cidade de Novo Horizonte – SP e no site 

www.novohorizonte.sp.gov.br, onde poderá retirá-lo, mediante identificação, endereço, número de 

telefone, fac-símile e/ou e-mail e CNPJ ou CPF. 

 

Novo Horizonte - SP, 05 de setembro de 2022. 

 

FABIANO DE MELLO BELENTANI 

PREFEITO MUNICIPAL  

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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EDITAL Nº 171/2022 

PROCESSO Nº 248/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2022 

TIPO: MENOR PREÇO – EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
 
Os documentos que integram o presente EDITAL estão dispostos em 10 (dez) anexos, a saber: 
 

ANEXO I TERMO DE REFERENCIA - DESCRIÇÃO DO OBJETO LICITADO 

ANEXO II MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOSDE 

HABILITAÇÃO 

ANEXO IV  MINUTA DE CONTRATO 

ANEXO V COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL 

ANEXO VI MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

ANEXO VII DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

ANEXO VIII DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO 

ANEXO IX MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

ANEXO X MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO 

 
A formalização CONTRATUAL poderá ser substituída por Nota de empenho nos termos que se 
dispõe o art. 62, da Lei Federal 8666/93. 

Muito embora os documentos estejam agrupados em ANEXOS separados, todos eles se 
completam, sendo que a proponente deve, para a apresentação da PROPOSTA e DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO, bem como dos demais DOCUMENTOS, ao se valer do EDITAL, inteirar-se de 
sua composição, tomando conhecimento, assim, das condições administrativas e técnicas que 
nortearão o desenvolvimento do PREGÃO e a formalização CONTRATUAL, que poderá ser 
substituído por Nota de Empenho nos termos que se dispõe o art. 62, da Lei Federal 8666/93, sorte 
que todos os aspectos mencionados em cada documento deverão ser observados, ainda que não 
repetidos em outros. 
 
1. PREÂMBULO: 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE torna público que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com base 
na Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, 
Decreto Municipal n°. 4.117, de 15 de fevereiro de 2006, Decreto Municipal nº. 4.122 de 02 de 
março de 2006, Decreto Municipal nº. 4.272, de 08 de março de 2007, Decreto Municipal nº. 4.341, 
de 11 de setembro de 2007, Decreto Municipal nº. 4.369, de 07 de novembro de 2007, Decreto 
Municipal nº 7.770/22 de 07 de junho de 2022, Decreto Municipal nº. 6.761, de 02 de outubro de 
2019, Decreto Municipal nº. 6.895, de 17 de março de 2020, Decreto Municipal nº. 7.035, de 06 de 
agosto de 2020, Decreto Municipal nº 7.447 de 09 de agosto de 2021 e Lei Complementar nº. 123 
de 14 de dezembro de 2006 e alterações constantes da Lei 147/14 de 07 de agosto de 2014. 
 
Em cumprimento ao art. 191 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabe consignar que, na 
presente licitação, há expressa opção pela adoção das Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 
10.520, de 17 de julho de 2020. 
 
Esta licitação atende à Requisição de contratação de serviços, datado de 31 de agosto de 2022, 
proveniente da Diretoria Municipal de Turismo, autor e responsável pelo descritivo do item ora 
licitado, pelo Termo de Referência e Cotação de Preços, através do Sr. FERNANDO RUEDAS 
CUELHAR  – Diretor de Turismo, conforme assinaturas constantes na mencionada Requisição de 
contratação, Termo de Referência e Planilha de Preços, integrantes do presente processo 
licitatório. 

O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, conforme 
designação contida nos autos do processo, nos termos do Decreto nº 6.761/2019 e Decreto nº 
6.895/2020. 
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O PREGÃO será realizado 19 DE SETEMBRO DE 2022, COM INÍCIO ÀS 09:00 HORAS 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA), na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho nº. 185, centro, na cidade de 
Novo Horizonte, São Paulo, CEP: 14.960.000, na sala de licitações, quando deverão ser 
apresentados, no início, O(S) DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO 
DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO 
DE ME/EPP SE FOR O CASO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO. 
 
O licitante que não pretenda credenciar representante para pratica dos atos presenciais poderá 
encaminhar os envelopes “Proposta” e “Documentação” e, em terceiro envelope, devidamente 
identificado, CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL a DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e a DECLARAÇÃO DE ME/EPP, se for o caso, por correio ou 
diretamente no protocolo da Divisão de Licitações, até o prazo e atendidas as condições 
estabelecidas neste edital. As declarações poderão igualmente ser entregues em avulso. 
 

2. OBJETO: 
2.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução, 
organização e realização de espetáculo de rodeio pelo período de 05 dias, incluindo o 
fornecimento de todas as estruturas e equipamentos, com montagem e desmontagem, 
disponibilização de animais, juiz, salva vidas, locutor de rodeio e peões profissinais, praça 
de alimentação, som e iluminação para shows e rodeio, locação de tendas, banheiros 
químicos, geradores, sistema de catraca para contagem de público, gradil para exposição de 
animais, seguros do público, competidores e trabalhadores, projeto e emissão de AVCB da 
festa, veterinário e segurança do evento “53ª Festa do Peão de Rodeio de Novo Horizonte”, 
ambulância e pessoal especializado nos primeiros socorros aos peões, estacionamento de 
veículos, tudo em conformidade com o presente termo de referência.  

3. TIPO DO PREGÃO: MENOR PREÇO – EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
 
3.1.     DO VALOR GLOBAL ESTIMADO E COMPOSIÇÃO PARA PAGAMENTO 

3.1.1. O valor total para o certame será de R$1.054.000,00 (hum milhão e cinquenta e quatro mil 
reais), correspondente a 100% (cem por cento) do evento.  

3.2. Da composição para pagamento  

3.3. Dos cem por cento do valor da contratação, a prefeitura pagará à contratada o valor máximo 
de R$247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais) que corresponde a 23,43% (vinte e três 
vírgula quarenta e três por cento) da média apurada.  

Esse valor de R$247.000,00 se refere ao déficit apontado nos estudos apresentados. 

O valor remanescente será coberto pela permissão de exploração econômica dos itens previstos 
no presente termo de referência.  

3.4. Justifica-se que os valores e percentuais acima descritos são resultado de estudos de 
estimativa de arrecadação e custos do evento.  

3.5. As únicas fontes de receita da contratada serão os 23,43% pagos pela prefeitura e a exploração 
do evento.  

3.6. Os riscos da permissão de exploração econômica do evento são de responsabilidade exclusiva 
da contratada, que não terá direito a qualquer compensação pelo Município em caso de prejuízo 
ou arrecadação inferior às estimativas. 

 
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
4.1. Aprovadas na Lei Orçamentária Anual: 

Conta 2022/0804 

Unidade 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO 

Funcional 04.122.0021.2050.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO 

Cat. Econ. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
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5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências 

constantes deste Edital e seus Anexos. 
 

5.2. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de 

interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e 

liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando 

também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de 

licitar e contratar com a PREFEITURA, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 
 

5.3. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98. 
 

5.4. Não podem participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução da obra, da prestação 

dos serviços e do fornecimento de bens necessários à obra ou serviços:  
  

5.4.1. O autor de projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; a empresa, isoladamente 

ou em consórcio, responsável pela elaboração de projeto básico ou executivo ou da qual o autor 

do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

com direito a voto, ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
 

5.4.2. O servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsáveis pela licitação. 
 

5.5. Impedidas por força do artigo 81 da Lei Orgânica do Município de Novo Horizonte. 
 

6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (n° 01) E 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N° 2): 
 

6.1. Os ENVELOPES, respectivamente PROPOSTA DE PREÇOS (envelope n° 01) e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02) deverão ser apresentados, fechados e 
indevassáveis, contendo cada um deles, em sua parte externa, além do nome da proponente, os 
seguintes dizeres: 
 

PREGÃO Nº. 089/2022 
ENVELOPE PROPOSTA (envelope n°. 01) 
PROCESSO Nº. 248/2022 

 

PREGÃO Nº. 089/2022 
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02) 
PROCESSO Nº. 248/2022 

 
6.2. Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 1 (uma) via, redigida 
com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 
rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, sendo a proposta datada e assinada na última 
folha e rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo Procurador, juntando-se a 
Procuração. 
 
6.2.1. A apresentação dos documentos integrantes do ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS 
(envelope n° 01) obedecerão também os comandos contemplados nos subitens 6.3., 6.3.1., 
6.3.1.1., 6.3.1.2., 6.3.1.3., 6.3.2 e 6.3.3. 
 
6.2.2. A proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTA. 
 
6.3. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02) poderão ser apresentados em 
original, cópia simples autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração, ou 
por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedido via Internet. 
 
6.3.1. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do 
original ao PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE n° 02, para a devida 
autenticação. 
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6.3.1.1. Para fim da previsão contida no subitem 6.3.1., o documento original a ser apresentado 
não poderá integrar o ENVELOPE. 
 
6.3.1.2. O documento expedido via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, sempre 
que necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por parte do PREGOEIRO. 
 
6.3.1.3. O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida, e 
não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a 
proponente será inabilitada. 
 
6.3.2. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangeira, 
deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o português 
por tradutor público juramentado. 
 
6.3.3. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições / 
emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes. 
 
7. CONTEÚDO DA PROPOSTA: 
 
7.1. A PROPOSTA deverá conter: 
 
a) o número do PROCESSO e número deste PREGÃO; 
 
b) a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-
mail), estes dois últimos se houver, para contato; 
 
c) apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO, em conformidade com as 
especificações contidas no ANEXO I, a descrição deve ser firme e precisa, sem alternativa de 
preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por lote;  
 
d) prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação; 
 
e) Preço unitário e total do lote em algarismos, expressos em moeda corrente nacional, apurados 
à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, 
incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais 
encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral 
fornecimento do objeto da presente licitação; 
 
f) O preço ofertado é fixo e irreajustável e deverá ser apresentado com precisão de duas casas 
decimais; 
 
g) Solicitamos o preenchimento dos dados do Responsável pela Assinatura do Contrato – Anexo 
VIII 
 
8. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 
8.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os 
seguintes: 
 

8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto 

ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

a.1) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 

b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, quando a atividade assim o exigir; 
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c) Os documentos relacionados no subitem “a” não precisarão constar do Envelope n° 

2 - Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do certame; 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das 
seguintes certidões: 

c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos 
de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal; e 

c.2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou declaração de isenção ou de não incidência 
assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei. 

c.3) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 
relativos a Tributos Municipais Mobiliário do domicílio ou sede do licitante.  

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

 
e) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas 
com os mesmos efeitos da CNDT, nos termos da Lei nº. 12.440/2011. 

 
f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 

certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal  e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

f.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, 
será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Administração, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa; 

f.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “f.1” implicará 
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se a 
convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao 
procedimento licitatório. Na hipótese de não contratação de empresas com direito de preferência, 
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

a) Certidão Negativa de Falência ou de Recuperação Judicial e Extrajudicial, 
expedida pelo(s) Cartório(s) Distribuidor(es) da sede da licitante. 

b) Admite-se a participação, em licitações, de empresas em recuperação Judicial, 
desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente 
afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar 
de procedimento licitatório (Acórdão 1201/2020 Plenário, Representação, Relator 
Ministro Vital do Rêgo). 

 
8.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certidão de Registro ou Inscrição da empresa junto ao Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA, da jurisdição da sede da licitante, com 

validade no presente exercício. 

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, com o objeto da licitação, que deverá ser 

apresentada através de no mínimo 01 (uma) certidão, ou atestado fornecido por 
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pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento 

satisfatório de serviços semelhantes às licitadas. 

b.1) O Atestado ou Certidão deverá ser apresentado em papel timbrado, original ou 
cópia reprográfica autenticada, devidamente assinada por quem o expediu, com a 
identificação do seu subscritor. 
c) Comprovação da qualificação técnico-profissional através de Certidão de 

Acervo Técnico, expedidas pela entidade competente (CREA), em nome de 

profissional de nível  superior,  integrante  do  corpo  técnico  da empresa, 

devidamente registrado (s) na entidade profissional competente, que comprove (m) 

a prestação de serviços com características semelhantes e compatíveis com os 

serviços licitados. (aplica-se em relação a montagem das estruturas) 

d) Comprovação de possuir em seu quadro permanente, profissional de nível 

superior com atribuição de Engenheiro (a) Civil ou Elétrico ou outro equivalente,  o  

qual  será  o  responsável  técnico  pelo  objeto  desta licitação; 

e) A comprovação de que o responsável técnico pertence ao quadro efetivo 

da empresa deverá ser efetuado através da ficha de registro de empregados ou 

cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotações   de   contrato   de   

trabalho,   constando   à   admissão   do responsável técnico até a data da entrega 

da proposta e, no caso de profissional dirigente da empresa, pode ser feita através 

de contrato social, conforme o caso, de sua investidura no cargo, sendo ainda 

possível a contratação de autônomo, em conformidade com a Súmula n.º 25 do 

TCESP; 

f) Declaração  do  licitante  de  que  apresentará  nos  prazos  e  formas 

constantes do Anexo I – Termo de Referência, as ART´S 

 
8.1.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 

 
a) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto Estadual nº. 42.911, de 06.03.98 
(Anexo VII deste Edital); 

 
b) Declaração de não parentesco – Art.81 da Lei Orgânica do Município de Novo 

Horizonte (conforme modelo constante do Anexo X, deste edital). 
 
8.2. A apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, com validade, emitido por 
qualquer órgão público substitui os documentos elencados neste item, com exceção da qualificação 
técnica e da certidão de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e a relativa ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); obrigando ainda a parte a declarar, sob as penalidades 
cabíveis, a superveniência de fato impeditivo à habilitação. 
 
8.2.1. Qualquer documento indispensável para a obtenção do CERTIFICADO DE REGISTRO 
CADASTRAL com prazo de validade vencido deverá ser regularizado, impondo-se, para tanto, a 
apresentação do(s) mesmo(s) juntamente com a documentação contemplada no subitem 8.2. 
 
8.2.2. A regularização da documentação aludida no 8.2.1. também poderá ser levada a efeito na 
própria sessão, cuja certidão/documento utilizada para a finalidade deverá observar as previsões 
contidas nos subitens 6.3., 6.3.1, 6.3.1.1., 6.3.1.2. e 6.3.1.3. 
 
8.3. Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de substituição de documento àquele 
exigido no EDITAL e seus ANEXOS. 
 
8.4 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, excetos aqueles documentos que pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. Caso a licitante 
pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro 
contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os estabelecimentos na forma e 
condições previsto neste item.  
 
9. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL: 
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9.1. O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado na Praça Dr. Euclydes Cardoso 
Castilho, n° 185, centro, Divisão de Licitações, durante o expediente normal do órgão licitante, 
das 07:30 às 11:00 e das 12:30 às 17:00 horas, até a data aprazada para recebimento dos 
documentos e dos envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”, ou no site 
licitacao.novohorizonte.sp.gov.br.  
 
9.2. O aviso do EDITAL será publicado na IMPRENSA ELETRONICA OFICIAL, divulgado no 
PORTAL PREFEITURA (podendo ser consultado e extraído por meio do site 
www.novohorizonte.sp.gov.br) além do Diário Oficial do Estado. 
 
9.3. O EDITAL será entregue a qualquer interessado até o dia da sessão, no horário e local 
especificados neste item. 
 
9.3.1. A providência a que se refere o subitem 9.3. pode ser levada a efeito também por meio de 
e-mail. 
 
10. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL: 
 
10.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o 
ato convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias 
da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, 
observado, para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento 
das propostas. 
 
10.1.1. A pretensão referida no subitem 10.1. pode ser formalizada por meio de requerimento 
endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário 
constantes do subitem 9.1. Também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhado por meio 
do e-mail licitacao@novohorizonte.sp.gov.br ou fac-símile, através do telefone (17) 3543-9015, 
cujos documentos originais correspondentes deverão ser entregues no prazo indicado também no 
subitem 9.1. 
 
10.1.2. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter 
estritamente informal. 
 
10.1.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do 
recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os 
autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes. 
 
11. PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
11.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de 
impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de 
até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 
 
11.1.1. As medidas referidas no subitem 11.1. poderão ser formalizadas por meio de requerimento 
endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário 
constantes do subitem 9.1.. Também será aceito pedido de providências ou de impugnação 
encaminhado por meio do e-mail licitacao@novohorizonte.sp.gov.br ou fac-símile, através do 
telefone (17) 3543-9015, cujos documentos originais deverão ser entregues no prazo indicado 
também no subitem 11.1. 
 
11.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela 
autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do 
recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, 
deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO. 
 
11.1.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique 
em modificação(ões) do ato convocatório do PREGÃO, além da(s) alteração(ões) 
decorrente(s), divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova 
data para a realização do certame. 
 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
mailto:licitacao@novohorizonte.sp.gov.br
mailto:licitacao@novohorizonte.sp.gov.br
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11.1.4. A impugnação será recebida com as devidas qualificações dos interessados, como razão 
social ou nome, número do CNPJ ou CPF, endereço eletrônico, logradouro, telefone e nome 
completo do representante legal, quando for o caso com prova de poderes de representação. 
 
12. DO CREDENCIAMENTO: 
 
12.1. Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO, consoante 
previsão estabelecida no subitem 12.2 deste EDITAL, o representante da proponente entregará 
ao PREGOEIRO documento que o credencie para participar do aludido procedimento, respondendo 
por sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de Identidade 
ou outro documento equivalente, com fotografia. 
 
12.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas / 
fases do PREGÃO, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir 
verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, 
desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, 
manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final 
da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo 
PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 
 
12.2.1. Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá 
vir acompanhada do Ato Constitutivo da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa 
a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário. 
 
12.3. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto / Contrato Social ou 
documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
 

12.3.1 É admitido somente um representante por proponente. 
 

12.3.2 A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em 
desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste 
PREGÃO, exclusivamente no tocante à formulação de lances e demais atos, inclusive recurso. 
 

12.3.3 Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, o 
PREGOEIRO declarará encerrada esta etapa / fase, iniciando-se o procedimento seguinte 
consistente no recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital. 
 
13. RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE SE FOR O CASO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO: 
 
13.1. A etapa / fase para recebimento da DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DE ME OU EPP SE FOR O CASO E DOS 
ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO será levada a 
efeito tão logo se encerre da fase de CREDENCIAMENTO. 
 
13.1.1. A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO não deve integrar os ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO, constituindo-se em DOCUMENTO a ser fornecido separadamente; fica 
facultada a utilização do modelo constante do ANEXO III. A DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DO ANEXO VI, SE FOR O CASO, SERÁ 
RECEBIDO EXCLUSIVAMENTE NESTA OPORTUNIDADE.  
 
13.2. Iniciada esta etapa / fase, o PREGOEIRO receberá e examinará a DECLARAÇÃO DE QUE 
A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 
 



     PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
         CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                   EMANCIPADO EM 28/10/1917 
                         DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 
13.2.1. A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a exigência 
prevista inviabilizará a participação da proponente neste PREGÃO, impossibilitando, em 
consequência, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO. No entanto é permitido o preenchimento na própria sessão pelo representante 
devidamente credenciado. 
 
13.2.2. O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue participando do 
PREGÃO, devendo proceder, em seguida, à entrega dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS 
E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
14. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA: 
 
14.1. Compete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS, 
conservando intactos os ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e sob a guarda do 
PREGOEIRO / ÓRGÃO LICITANTE. 
 
14.2 Iniciada a abertura dos envelopes “PROPOSTA”, não será admitido o ingresso de novos 

licitantes. 

15. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS: 
 
15.1. O PREGOEIRO examinará as PROPOSTAS sempre levando em conta as exigências fixadas 
no item 6 e 7. 
 
15.1.1. O exame envolvendo o(s) serviços(s) ofertado(s) implicará na constatação da 
conformidade do(s) mesmo(s) com as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para 
atendimento das necessidades do órgão licitante. 
 
15.2. Definidas as PROPOSTAS que atendam às exigências retro, envolvendo o objeto e o valor, 
o PREGOEIRO elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em obediência ao critério 
do menor preço global. 
 
16- DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
 
16.1. – Será desclassificada a PROPOSTA que: 
 

a) deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente 
apresentação; 
 

b) apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise; 
 

c) oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados ou 
a fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes; 
 
 
17- DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS: 
 
17.1. Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, o PREGOEIRO selecionará, 
sempre com base na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado a proposta de 
menor preço e todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores sucessivos e superiores 
em até 10% (dez por cento) àquela de menor preço. 
 
17.1.1. Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a previsão estabelecida 
no subitem 17.1., o PREGOEIRO selecionará, sempre com base na classificação provisória, a 
melhor proposta e as duas propostas imediatamente superiores, quando houver, para que suas 
proponentes participem dos lances quaisquer que tenham sido os preços oferecidos nas propostas, 
observada a previsão estampada no subitem 17.1.2.. 
 
17.1.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para efeito da 
definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras: 
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a) proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10% (dez 

por cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 3 (três) propostas 
válidas para a etapa de lances, conforme previsto no subitem 17.1.; ou  
 

b) todas as propostas coincidentes com um dos 3 (três) menores valores ofertados, se 
houver. 
 
17.1.3. Na hipótese da ocorrência das previsões colacionadas no subitem 17.1.2., letras “a” e 
“b”, para efeito do estabelecimento da ordem da classificação provisória das proponentes 
empatadas, a correspondente definição será levada a efeito por meio de sorteio; cabe à vencedora 
do sorteio definir o momento em que oferecerá oferta / lance. 
 
17.1.4. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o PREGOEIRO 
poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor avaliação das 
regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e 
o próprio preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar prosseguimento ao PREGÃO, 
condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitante. 
 
18. OFERECIMENTO / INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS: 
 
18.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas / lances 
verbais, dar-se-á início ao OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, que deverão ser formulados 
em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço. 
 
18.1.1. Somente será(ão) aceito(s) LANCE(S) VERBAL(IS) que seja(m) inferior(es) ao valor da 
menor PROPOSTA ESCRITA e / ou do último menor LANCE VERBAL oferecido, observado(s) 
o(s) seguinte(s) limite(s) mínimo(s) de redução: 0,50% (meio por cento). 
 
18.2. O PREGOEIRO convidará individualmente as proponentes classificadas para 
OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, de forma sequencial, a partir da proponente da proposta 
de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da proposta 
de menor preço será a última a OFERECER LANCE VERBAL. Havendo propostas escritas 
empatadas, a ordem sequencial de convocação para lances é a de credenciamento, 
decrescente, conforme previsto no sistema eletrônico de Pregão Presencial. 
 
18.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 
penalidades constantes deste edital. 
 
18.4. Quando convocado pelo PREGOEIRO, a desistência da proponente de apresentar lance 
verbal implicará na exclusão da etapa de LANCES VERBAIS, ficando sua última proposta 
registrada para a classificação final. 
 
18.5. A etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS terá prosseguimento enquanto houver 
disponibilidade para tanto por parte das proponentes. 
 
18.6. O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerá quando 
todos as proponentes declinarem da correspondente formulação. 
 
18.7. Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE LANCES e classificadas as propostas 
na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance(s), 
sempre com base no último preço / lance apresentado, o PREGOEIRO examinará a aceitabilidade 
do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente a 
respeito. 
 
18.8. O PREGOEIRO decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de menor preço, 
para que seja obtido preço melhor. 
 
18.9. Na hipótese de não realização de lances verbais, o PREGOEIRO verificará a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
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18.10. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade do 
objeto e do preço, também é facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente da proposta 
de menor preço, para que seja obtido preço melhor. 
 
18.11. Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante melhor classificada no 
certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de 
classificação, nos termos do art. 44, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, 
para oferecer proposta. 
 
18.11.1. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da 
fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
 
18.12. Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de proposta/lance inferior 
pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no prazo de 05 (cinco) minutos, 
após o encerramento de lances a contar da convocação do pregoeiro, ocorrerá a preclusão e a 
contratação da proposta originalmente mais bem classificada, ou revogação do certame. 
 
18.13. O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no presente 
edital, somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. Havendo equivalência de valores no intervalo 
estabelecido no subitem 18.1. será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que 
primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta. 
 
18.13.1. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação.  
 
18.14. O PREGOEIRO deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados no 
mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, 
que será juntada aos autos por ocasião do julgamento, e / ou de todos os meios possíveis para a 
correspondente verificação. 
 
18.15. O PREGOEIRO pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços propostos após 
o término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem o dever de 
portar informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em que incorrerá para o 
atendimento do objeto do PREGÃO, suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço 
ou o lance verbal de menor preço que apresentar. 
 
18.16. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de 
elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor 
preço acarretará a desclassificação do proponente, nos termos do item 16, salvo rasuras que não 
comprometam partes essenciais. 
 
18.17. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento da 
documentação de natureza declaratória na própria sessão. 
 
18.18. Para efeito do saneamento, a correção da(s) falha(s) formal(is) poderá ser desencadeada 
durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação, encaminhamento e / ou 
substituição de documento(s), ou com a verificação desenvolvida por meio eletrônico, fac-símile, 
ou ,ainda, por qualquer outro método que venha a produzir o(s) efeito(s) indispensável(is). O 
Pregoeiro poderá promover quaisquer diligencias necessárias à análise das propostas, da 
documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo 
por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 
 
18.19. Aberto o invólucro “documentação” em havendo restrição quanto a regularidade fiscal ou 
trabalhista, fica concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis à microempresa ou empresa de 
pequeno porte, para sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa 
tempestiva e aceita pelo PREGOEIRO. 
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18.20. A não regularização fiscal ou trabalhista no prazo estabelecido no subitem 18.19. , implicará 
decadência do direito à contratação, com aplicação das sanções previstas na cláusula 28 do ato 
convocatório, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para negociar, nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº. 10.520, de 
17 de julho de 2002. 
 
18.21. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, o 
PREGOEIRO examinará a oferta subsequente de menor preço, decidindo sobre sua aceitabilidade 
quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e preço, na hipótese de 
não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas nos subitens 
antecedentes. 
 
18.22. Sendo a proposta aceitável, o PREGOEIRO verificará as condições de habilitação da 
proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente 
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora; observando-se 
igualmente as previsões estampadas nos subitens antecedentes. 
 
19. RECURSO ADMINISTRATIVO: 
 
19.1. Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do PREGÃO ou que 
tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar imediata e 
motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer. 
 
19.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa / fase / procedimento do 
PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, 
procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, 
a contar da ocorrência. 
 
19.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE. 
 
19.4. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o 
PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente 
informados, à autoridade competente para decisão. 
 
19.5. Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e 
horários previstos no subitem 9.1. deste EDITAL. 
 
19.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
20. ADJUDICAÇÃO: 
 
20.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da(s) 
proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao PREGOEIRO 
adjudicar o(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s). 
 
20.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão 
do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s) do 
certame à(s) proponente(s) vencedora(s). 
 
21. HOMOLOGAÇÃO: 
 
21.1. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO. 

21.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação 
da(s)proponente(s) adjudicatária(s) para assinar a ata detentora/contrato, respeitada a validade de 
sua(s) proposta(s). 
 
22. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO: 
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22.1. A imprensa oficial do Município para efeito de divulgação dos atos de homologação e 

adjudicação é a “IMPRENSA OFICIAL ELETRONICA” no sítio oficial www.novohorizonte.sp.gov.br. 

23. CONTRATAÇÃO/VIGENCIA: 
 
23.1. Não sendo assinado o contrato, poderá o órgão licitante convocar a(s) outra(s) proponente(s) 
classificada(s), ao preço do primeiro, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 7° 
da Lei Federal n° 10.520/2002, observada a ampla defesa e o contraditório. 
 
23.2. A(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) comparecer para assinatura do contrato no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da(s) convocação(ões) expedida(s) pela 
Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, Novo Horizonte-
SP. 
 
23.3. A(s) convocação(ões) referida(s) pode(m) ser formalizada(s) por qualquer meio de 
comunicação que comprove a data do correspondente recebimento. 
 
23.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela LICITANTE. Não havendo 
decisão, a assinatura do contrato deverá ser formalizada até o 5° (quinto) dia útil, contado da data 
da convocação. 
 
23.5. Para a assinatura do contrato, a Municipalidade poderá verificar, por meio da Internet, a 
regularidade com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) ou 
Situação de Regularidade do Empregador, Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da 
Fazenda Nacional. 
 
23.6. Também para assinatura do Contrato, a(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) indicar 
o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos documentos 
correspondentes. 
 
23.7. A recusa injustificada de assinar o Contrato ou aceitar / retirar o instrumento equivalentes dela 
decorrentes, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida por parte da(s) proponente(s) adjudicatária(s), sujeitando-a(s) às sanções previstas no 
item 28 e subitens. 
 
23.8. O contrato, objeto deste processo terá vigência de 90 (noventa) dias podendo ter sua 
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério 
da administração, atendendo necessidade das partes envolvidas (art. 57, II, LF 8.666/93).  
 
23.9. O Adjudicatário, entre as condições para assinar o contrato ou retirar o instrumento 
equivalente, deverá informar formalmente o e-mail no qual receberá notificações, intimações e 
citações para todos os fins de direito, inclusive para fins de processos de natureza sancionatória. 
 
23.10.  A fiscalização da execução contratual caberá a COMISSÃO ESPECIAL, FORMADA POR 
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, conforme Decreto nº 7.902 de 25 de agosto de 2022. Após 
a assinatura do contrato, os servidores acompanharão a execução contratual, devendo registrar 
ocorrências em livro próprio, e quando for o caso, notificar a contratante para que aplique 
penalidades a contratada, conforme constante do edital. 

23.11.  Além do disposto no item 23.10, compete a comissão de fiscalização, encaminhar ao Diretor 
Municipal de Turismo documento contendo as ocorrências que impliquem em multas a serem 
aplicadas à Contratada. 

23.12.  Compete à Comissão solicitar à contratada e seus prepostos todas as providências 
necessárias ao bom andamento dos serviços. A ação da Comissão não exonera a contratada de 
suas responsabilidades contratuais. 

23.13.  A Prefeitura de Novo Horizonte-SP poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas no 
art. 78 da Lei Federal nº 8666/93, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem 
prejuízos das sanções previstas em lei e neste edital. 

23.14.  A   contratada   manterá, durante   toda   a   execução   contratual, as   condições 
habilitatórias.  Além disso, para que todos os objetivos contratuais sejam atingidos, a contratada 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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necessariamente deverá prestar os serviços obrigatórios, conforme exposto no Termo de 
Referência. 
 
24. ENTREGA / RECEBIMENTO DO(S) ITEM(NS) OBJETO(S) DO PREGÃO: 
 
24.1. O objeto desta licitação será executado com pessoal técnico adequado da CONTRATADA, 
que deverá possuir toda infraestrutura quanto ao pessoal, materiais e equipamentos necessários 
para a sua execução, no Município de Novo Horizonte – SP de acordo com o descritivo constante 
do Termo de Referência (Anexo I) e demais anexos que fazem parte integrante deste Edital. 
 
25. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 
 
25.1. O objeto deste PREGÃO será executado de acordo com o descritivo constante do Termo de 

Referência (Anexo I) e demais anexos que fazem parte integrante deste Edital. 

26. DO PAGAMENTO: 
 
26.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal, devidamente 
atestada pela unidade competente, acompanhada das certidões negativa de débitos junto ao INSS 
e regularidade de FGTS. 
 
26.2. No caso de eventual inadimplemento do contratante será obedecido o que dispõe o art. 40, 

inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo utilizado o índice do IPCA-IBGE “pro-rata-

die”, relativo ao mês anterior do inadimplemento. 

 
27. DISPENSA DE GARANTIA: 
 
27.1. Não será exigida a prestação de garantia, para participação no presente PREGÃO. 
 
28. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
28.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinado o 
termo de contrato importará em multa de 20% sobre o valor total constante da proposta. A recusa 
se configura a partir do 5° dia útil da data da notificação para retirada e devolução devidamente 
assinado. Também incide nas mesmas sanções a microempresa ou empresa de pequeno porte 
que, uma vez consultada, valer-se do tratamento privilegiado de que trata os artigos 42 e 43, da Lei 
Complementar nº. 123/2006, e que, sem justo motivo deixar de contratar por não apresentar a 
regularidade tempestiva da situação fiscal. 
 
28.2. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso injustificado no início da execução, na 
execução das etapas ou na entrega do objeto da prestação de acordo com o contrato, calculada 
sobre o preço total correspondente a cada etapa, nos primeiros 05 (cinco) dias de atraso, sendo o 
percentual elevado para 2% (dois por cento) ao dia, no caso de reincidências, até o limite de 10 
(dez) dias, sem prejuízo da CONTRATANTE decidir pela rescisão unilateral do contrato por culpa 
da CONTRATADA, sem prejuízo do processo de advertência. 
 
28.3. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em decorrência 
de qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 28.2., sem 
prejuízo do processo de advertência. 
 
28.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada proporcionalmente à 
etapa não cumprida, quando não for aplicada concomitantemente sanção de impedimento de licitar 
ou contratar, ou declaração de inidoneidade previstas na Lei Municipal nº 4.051/15, de 02 de 
fevereiro de 2015; Multa de 50% (cinquenta por cento do valor do contrato cobrada 
proporcionalmente à etapa não cumprida, quando for aplicada concomitantemente sanção de 
impedimento de licitar ou contratar ou declaração de inidoneidade prevista na mesma lei, nas 
hipótese em que a rescisão ocorra com fundamento nos incisos I a XI,  do art. 78, da Lei Federal 
nº 8.666/93, sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.  
 
28.5. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, por seu 
comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo 88, da 
Lei 8.666/93.  
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28.6. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique 

no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de inidoneidade, será 

obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 

 

29. DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES  
 
29.1.  Dos direitos  
 
29.1.1.  Constituem direitos de o CONTRATATANTE receber o objeto desta licitação nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 
 
29.2.  Das Obrigações 
 
29.2.1.  Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
 
a)  efetuar o pagamento ajustado; 

b)  dar  à  CONTRATADA  as  condições  necessárias  à  regular  execução  do contrato 

c)  prestar  a  CONTRATADA  todos  os  esclarecimentos  necessários  para  a  prestação dos 
serviços 

d)  Notificar  por  escrito  à  licitante  vencedora,  a  ocorrência  de  eventuais imperfeições  no  curso  
de  execução  dos  serviços,  fixando  prazo  para  a sua correção; 

e)  Acompanhar e fiscalizar os serviços.  

f)  Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 
contratuais 

g)  Indicar  o  responsável  pelo  amplo  acompanhamento  e  fiscalização  dos serviços 

29.2.2.  Constituem  obrigações  da  CONTRATADA,  ALEM  DO  CONSTANTE DO ANEXO I: 
 
a)  Fornecer objeto(s) e executar os serviços desta licitação de acordo com as  especificações  do  
Edital  de  licitação,  observando  as  exigências contidas  no  Termo  de  Referência,  
responsabilizando-se  pela  exatidão dos  fornecimentos/prestação  de  serviços,  obrigando-se  a  
reparar, exclusivamente  às  suas  custas,  todos  os  defeitos,  erros,  falhas, omissões e quaisquer 
outras irregularidades; 

b)  manter  durante  toda  a  execução  do  CONTRATO,  em  compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

c)  apresentar  durante  a  execução  do  CONTRATO,  se  solicitado, documentos  que  comprovem  
estar  cumprindo  a  legislação  em  vigor quanto  às  obrigações  assumidas  na  presente  licitação,  
em  especial, encargos  sociais,  trabalhistas,  previdenciários,  tributários,  fiscais  e comerciais; 

d)  assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente 
CONTRATO. 

e)  comunicar  à  CONTRATANTE  no  prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas qualquer ocorrência 
anormal, que impeça o fornecimento/prestação dos serviços,  não  isentando-se  de  possíveis  
multas  e  penalidades  pela inexecução contratual (garantida a previa defesa e contraditório). 

f)  cumprir  todas  as  orientações  do  CONTRATANTE  para  o  fiel cumprimento do objeto licitado; 
g)  não  transferir,  total  ou  parcialmente,  o  objeto  deste  CONTRATO  para terceiros; 

 h)  sujeitar-se  a  mais  ampla  e  irrestrita  fiscalização  por  parte  do CONTRATANTE,  prestando  
todos  os  esclarecimentos  solicitados  e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

i)  atender às exigências do ANEXO I – Termo de Referência. 

j)  O serviço somente passará a ser executado após autorização expressa do CONTRATANTE, que 
poderá ser via fax ou e-mail.  
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k)  Executar  os  serviços  de  acordo  com  as  especificações  e  prazos determinados  no  
Edital/Termo  de  Referência.  Caso  esta  obrigação  não seja  cumprida  dentro  do(s)  prazo(s),  
a  licitante  vencedora  ficará  sujeita às sanções estabelecidas neste Edital. 

l)  Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação. 

m)  Propiciar  o  acesso  da  fiscalização  da  Prefeitura  aos  locais  onde  serão realizados  os  
serviços,  para  verificação  do  efetivo  cumprimento  das condições pactuadas. 

n)  A atuação da comissão fiscalizadora da Prefeitura não exime a licitante vencedora de sua total 
e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados. 

o)  Empregar  boa  técnica  na  execução  dos  serviços,  com  materiais  de primeira qualidade 
(quando for o caso). 

p)  Corrigir  e/ou  refazer  os  serviços  e  substituir  os  profissionais  não aprovados pela fiscalização 
da Prefeitura, caso os mesmos não atendam às especificações constantes no Termo de Referência. 

q)  Fornecer, além dos profissionais, mão-de-obra especializada.  

r)  Fornecer  a  seus  funcionários  uniformes  e  equipamentos  de  proteção individual  (EPI’s)  e  
coletiva  adequados  à  execução  dos  serviços  e  de acordo com as normas de segurança vigentes. 

s)  Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Prefeitura e de terceiros,  causados  
por  seus  funcionários  em  virtude  da  execução  dos serviços. 

 
30.  DA FISCALIZAÇÃO 
 
30.1.  Não obstante o fato da CONTRATADA ser o único e exclusivo responsável pela execução   
dos   serviços,   objeto   desta   licitação,   a   COMISSÃO ESPECIAL DO EVENTO, sem 
restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização da 
sua execução, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer ação de 
orientação geral e controle. 
 
30.2.  Compete à fiscalização designada pela Prefeitura, entre outras atribuições: 
 
a) Verificar a conformidade da execução dos serviços conforme especificações contidas 
no Termo de Referência. 
 
b) Ordenar à licitante vencedora corrigir ou refazer as partes dos serviços que 
apresentarem imperfeições ou em desacordo com as especificações. 
 

c) Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem 
em multas a serem aplicadas à licitante vencedora. 
 
d)  A ação da fiscalização não exonera a licitante contratada de suas responsabilidades 
contratuais. 
 
31. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
31.1. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do 
interesse público, e dos contratos delas decorrentes. 
 
31.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 
disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de 
expediente no órgão ou na entidade. 
 
31.3. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato / fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecidos neste EDITAL, desde que não 
haja comunicação do PREGOEIRO em sentido contrário. 
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31.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões 
de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer 
indenização. 
 
31.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento 
da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua 
qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO. 
 
31.6. A(s) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a preparação e apresentação de sua(s) 
proposta(s), sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por esta(s) 
despesa(s), independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO. 
 
31.7. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das 
condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS. 
 
31.8. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
colacionados em qualquer fase do PREGÃO. 
 
31.9. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem no objeto deste CONTRATO, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) de seu valor inicial atualizado, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre 
as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado. 
 
31.10. A adjudicação do(s) item(ns) ou lote(s) deste PREGÃO não implicará em direito à 
contratação. 
 
31.11. Este Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) proponente(s) adjudicatária(s), 
farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição. 
 
31.12. Os licitantes e a Administração e o contratado na execução do contrato, independentemente 
de declaração, submetem-se aos comandos da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, Lei 
13.709/18, especialmente ao seguinte:  

 
a)  É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em 
decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob 
pena de responsabilização administrativa, civil e criminal; 
 
b)  Manter sigilo e confidencialidade de todas as informações – em especial os dados pessoais 
e os dados pessoas sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, sendo 
vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de 
obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual e as normas 
de publicidade e transparência obrigatórias na Administração Pública; 
 
c)  Responsabilidade administrativa e judicial, em caso de causarem danos patrimoniais, 
morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da 
execução contratual, por inobservância à LGPD. 
 
d)  O CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados 
pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, 
endereço eletrônico, cópia do documento de identificação. 
 
e)  A LICITANTE/CONTRATADA, decorrente da participação no certame, declara que tem 
ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar 
todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados 
pessoais repassados pelo CONTRATANTE necessários a execução do objeto   contratado. 
 
f) A LICITANTE/CONTRATADA, fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 
(vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, 
situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma 
de tratamento inadequado ou ilícito que possa vir a impactar e/ou afetar o CONTRATANTE, bem 
como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD 
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31.13. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo PREGOEIRO, com 
base na legislação estadual e, subsidiariamente, nos termos da legislação federal e princípios 
gerais de direito. 
 
31.14. Será competente o Foro da Comarca de Novo Horizonte, com renuncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste PREGÃO. 

 
 

Novo Horizonte - SP, 05 de setembro de 2022. 
 
 
 
 

FABIANO DE MELLO BELENTANI 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

de execução, organização e realização de espetáculo de rodeio 

pelo período de 05 dias, incluindo o fornecimento de todas as 

estruturas e equipamentos, com montagem e desmontagem, 

disponibilização de animais, juiz, salva vidas, locutor de rodeio 

e peões profissinais, praça de alimentação, som e iluminação para 

shows e rodeio, locação de tendas, banheiros químicos, geradores, 

sistema de catraca para contagem de público, gradil para 

exposição de animais, seguros do público, competidores e 

trabalhadores, projeto e emissão de AVCB da festa, veterinário 

e segurança do evento “53ª Festa do Peão de Rodeio de Novo 

Horizonte”, ambulância e pessoal especializado nos primeiros 

socorros aos peões, estacionamento de veículos, tudo em 

conformidade com o presente termo de referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

A “53ª Festa do Peão de Rodeio de Novo Horizonte” será um evento 

de natureza cultural e sem finalidade lucrativa, realizada pela 

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, com programação 

diversificada no mês em que se comemora o “aniversário” do 

Município de Novo Horizonte.  

Trata-se de evento enraizado na cultura popular do Município, 

proporcionando aos municípes e visitantes acesso a cultura e 

lazer. 

A Lei Federal nº 13.364/16 reconheceu o rodeio e o laço e as 

respectivas expressões artísticas e esportivas como 

manifestações culturais nacionais, elevando essas atividades à 

condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio 

cultural brasileiro. A atividade tem assento constitucional, 

conforme art. 215, §1º, da Constituição Federal. 

O evento já teve grande repercusão trazendo ao Município 

desenvolvimento na área de agropecuária e turismo, tendo tido 

pouca relevância nos últimos anos. Pretende-se, a partir de 2022, 

regastar a sua realização, trazendo à população novamente o 

evento, que atairá expressivo público ao Município,  impulsionado 

a economia e turismo locais, setores que a Prefeitura tem buscado 

desenvolver.  

O Rodeio será realizado de forma profissional, sendo necessário 

para isso que as companhias de rodeio contratadas tenham 

experiência e sejam qualificadas, razão da exigência de que a 

companhia de rodeio seja vinculada à etapa do circuito PRB, ACR, 

CRP e a equipe de cavalos seja Ekip Roseta ou Seleção Brasileira 

de Cutiano, ou similar. 
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Os equipamentos e tralhadores que realizarão do evento também 

necessitam ser profissionais e qualificados, vinculados aos 

campeonatos ou circuitos PBR, CRP e ACR, Ekip Rozeta e Seleção 

Cutiano ou similar. 

A festa será realizada no “Parque de Exposições Dr. Ulysses 

Guimarães” no mês de outubro, funcionando nos seguinte dias: 

 

Dia 12/10/2022 - (quarta feira) — Abertura – Qualifying 

(touros/cavalos) e show; 

Dia 13/10/2022 (quinta feira) – Rodeio em touros e cavalos e show; 

Dia 14/10/2022 (sexta feira) - Rodeio em touros e cavalos e show; 

Dia 15/10/2022 (sábado) — Rodeio em touros e cavalos e show;  

Dia 16/10/2022 (domingo) – Final do Rodeio em touros e cavalos e 

show. 

 

3. CONTRATAÇÃO 

3.1. O objeto do termo de referência que será licitado e 

contratado, se classifica como serviço de natureza comum, 

encontrando enquadramento na Lei Federal nº 10.520/2002. 

3.2. A contratação será realizada mediante processo licitatório 

na modalidade pregão presencial, tendo como critério de 

julgamento o menor preço global. 

 

4. DO VALOR GLOBAL ESTIMADO E COMPOSIÇÃO PARA PAGAMENTO  

4.1. O valor total para o certame será de R$1.054.000,00 (hum milhão 

e cinquenta e quatro mil reais), correspondente a 100% (cem por 

cento) do evento.  

3.2. Da composição para pagamento  

3.3. Dos cem por cento do valor da contratação, a prefeitura pagará 

à contratada o valor máximo de R$247.000,00 (duzentos e quarenta e 

sete mil reais) que corresponde a 23,43% (vinte e três vírgula 

quarenta e três por cento) da média apurada.  

Esse valor de R$247.000,00 se refere ao déficit apontado nos estudos 

realizados. 

O valor remanescente será coberto pela permissão de exploração 

econômica dos itens previstos no presente termo de referência.  

3.4. Justifica-se que os valores e percentuais acima descritos são 

resultado de estudos de estimativa de arrecadação e custos do 

evento.  

3.5. As únicas fontes de receita da contratada serão os 23,43% pagos 

pela prefeitura e a exploração do evento.  

3.6. Os riscos da permissão de exploração econômica do evento são 

de responsabilidade exclusiva da contratada, que não terá direito 

a qualquer compensação pelo Município em caso de prejuízo ou 

arrecadação inferior às estimativas. 

 

5. DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM O ESPETÁCULO 

DE RODEIO 

5.1 A pessoa jurídica contratada deverá, no mínimo, dispor da 

seguinte estrutura para atender os cinco dias do evento: 
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I – ESTRUTURA DO RODEIO PROFISSIONAL 

- 04 Juízes credenciados junto à PBR, CRP, ACR, Ekip Rozeta e 

Seleção Cutiano ou similar; 

- 02 fiscais de brete credenciados junto à PBR CRP, ACR, Ekip 

Rozeta e Seleção Cutiano ou similar; 

- 04 a 06 locutores profissionais de rodeio; 

- 01 a 02 locutores de rodeio comerciais 

- 01 a 02 comentaristas renomados de rodeio, vinculados à PBR, 

CRP, ACR, Ekip Rozeta e Seleção Cutiano ou similar; 

- 01 laçador de arena; 

- 01 diretor de arena; 

- 02 madrinheiras; 

- 01 Fotógrafo especializado em rodeio para cobertura fotográfica 

da competição disponibilizando os arquivos dos melhores momentos de 

cada noite de forma imediata nas redes sociais e ao final do evento 

todos os arquivos em alta resolução e editados.; 

- 01 operador de vídeo para captação e edição das melhores montarias 

de cada noite entregando mais um vídeo adicional para o responsável 

ao final do evento; 

- Equipe de segurança da arena, composto por no mínimo 01 

coordenador e 03 salva-vidas; 

- Apartador, porteiros (touros e cavalos), auxiliar de pista; 

- 01 médico veterinário responsável por todos os animais, que 

deverá estar de plantão em todos os dias do evento, ficando 

responsável pelos cuidados e bem-estar dos animais;  

- Contratar companhia de rodeio profissional PRB, ACR ou 

similar, com número de animais (touros) suficientes para 

realização das montarias, sendo no mínimo 25 (vinte e cinco) 

montarias diárias em touros;  

- Contratar companhia de rodeio em cavalos Ekip Rozeta, Seleção 

Brasileira de Cutiano ou similar, com número de animais (cavalos) 

suficiente para realização das montarias, sendo no mínimo 25 

(vinte e cinco) montarias diárias em cavalos; 

- Seguro de vida e contra acidentes para os peões, salva-

vidas e todos os trabalhadores do evento e público em geral; 

- Dispor de bretes, curral e número de querências suficientes 

para abrigar os animais do rodeio, com condições de uso e 

aprovação de autoridades na forma da legislação vigente; 

- Todos os custos necessários tais como impostos, transportes, 

hospedagem, cuidados  e alimentação dos animais, de acordo com 

a legislação vigente, autoridades, alvarás, etc; 

- Cerimonial de abertura realizado nos 05 dias do evento, com 

realização de show de iluminação com lasers e leds, contemplando 

efeitos, shows pirotécnicos, evoluções e coreografias ligadas ao 

tema do evento; 

- Coordenar e organizar a realização das provas no rodeio com 

registro de montarias e notas informatizadas; 

- Organizar a premiação, com fornecimento do pódio com identificação 

dos vencedores em cada modalidade, com cinco posições; 
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- Premiação da 1º à 5º colocação no valor mínimo de R$ 30.000,00 

para montaria em touros e R$ 30.000,00 para montaria em cavalos. 

- Cerimonial de encerramento do evento, com realização de show 

de iluminação com lasers e leds, contemplando efeitos, shows 

pirotécnicos, evoluções e coreografias ligadas ao tema do evento; 

 

II - PALCO E CAMARINS  

- Palco medindo, no mínimo, 16 metros de frente por 12 metros de 

profundidade, em estrutura metálica, confecionado com tubos de 

aço costurado SAE1010/1020 da classificação DIN-2440, com bitola 

mínima de 48,3 mm e espessura de 3,00 mm, sendo suas junções 

feitas de encaixes travados por cunhas gravitacionais (tipo 

engasgamento) e com bases reguláveis, para nivelamento e a 

estrutura de Fly. Cobertura em duas águas ou concha, do tipo 

modular, construído em alumínio (cobertura P50) - (coluna P30) 

utilizando treliças padronizadas tipo box truss, lona poliéster 

branca de longa tenacidade resistência. Blackout antichama, 

antimofo, proteção contra raios solares nocivos (UVA e UVB), com 

retardamento antichamas, escada articulável em alumínio com 

travas e guarda corpo com grades. Plataformas modulares em 

compensado naval com mínimo 25 mm de espessura. 

- Duas estruturas autoportantes em Q30 para as laterais do palco 

medindo no mínimo 12 metros de altura, 10 metros de largura, 6 

metros de profundidade, para suportar painéis de led, comunicação 

visual e sistema de som, com capacidade mínima de 2 toneladas na 

face da frente dessa estrutura. 

- Estrutura em Q50 para testeira de palco medindo no mínimo 17,5 

metros por 3 metros, com colunas de 10m de cada lado. 

- 04 Camarins na medida mínima de 4 metros por 4 metros, em 

estrutura de octanorm, com portas, piso em madeira naval modular 

e carperte, iluminação, tomadas 110v, espelho de corpo inteiro, 

arara, ar condicionado, frigobar e mobiliário contendo 3 mesas, 

8 cadeiras e 2 sofás (por camarim). 

-Estrutura de box truss Q30.  

 

III- FECHAMENTOS METÁLICOS E GRADIL 

- 1000 metros de fechamento em placas metálicas galvanizadas com 

travamento, medindo de 2,00 a 3,00 metros de comprimento x 3,00 

metros de altura. 

- 500 metros de fechamento da arena/curral com estrutura metálica 

galvanizada vazada com travamento, medindo de 2,00 a 3,00 de 

comprimento por 2,20 metros de altura, linha de bretes completos 

lado direito e esquerdo, compatível com o evento; 

- 200 metros grades de proteção medindo 1,20 metros de altura x 

2,00 metros de comprimento, de encaixe, possibilitando o 

isolamento do público. 

 

IV - SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO  

- Sistema de Som P-A, Torres de Delay e gravação. 
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- 51 Caixas Tipo Line Array Sistem com resposta de frequência 

100 hza 18 khz potência, 2000 wRMS, AES. com Bumpers de acordo 

com área a ser sonorizada. P-A e ou Torres de Delay. 36 caixas 

Sub graves com 2 falantes de 18 polegadas mínimo de 2400 watts 

cada, resposta def requência 28Hz -115Hz, distribuído de acordo 

com a área a ser sonorizada. Quantidade de amplificadores de 

acordo como Sistema de Caixas Lin e Array. 

- 08 Processadores Digitais Estéreos de 8 saídas e 4 entradas. 

Cabeamento Completo para Caixas e Energia. 

- 02 Main Power com distribuição de energia, conforme as normas 

da ABNT. 

- 02 Consoles Digitais de 64 canais de entrada e 24 de saídas, 

P-A. Pré de mic da memorização dos ganhos de entrada dos prés. 

4 entradas estéreo, 4 retornos de efeitos estéreo, 8 

processadores de efeitos, 24 EQ gráficos de 31 bandas, memórias 

de cena com backup em cartão Compact, ou Pendrive. Acesso rápido 

das funções, 24 mix buses, 8 matrix e 8 DCA’s e Fonte ou Console 

acordo com Rider técnico de cada banda. Sistema de Som Monitor 

(BackLine). 

- 02 Consoles Digitais 64-canais de entrada e 32-saídas, Monitor 

Prés de mic da memorização dos ganhos de entrada dos prés, 4 

entradas estéreo, 4 retornos de efeitos estéreo, 8 processadores 

de efeitos. 

- 12 Eqgráficos de 31 bandas, memórias de cena com backup em 

cartão Compact, ou Pendrive. Acesso rápido das funções, 24 mix 

buses, 8 matrix e 8 DCA’s e Fonte. O Console é de acordo com 

Rider técnico de cada banda ou orquestra. Sendo um para uso e 

outro para reserva, ou, segunda banda. 

-12 Caixas de Monitores 2-vias. 800 Watts RMS AES, cada. 05 

Amplificadores digitais com DSP, para monitores, 1500 watts RMS 

AES por canal. 

- 03 Amplificadores com caixas para guitarras, valvulados 100 

Watts. 

- 01 Amplificador valvulado 300 w, com caixa para instrumento C. 

Baixo comum a caixa com oito autofalantes de 10 para cada sistema. 

- 04 caixas subgraves 2x18-2400 Watts cada sistema de SideFill. 

- 08 caixas Line Array 03 vias, com resposta de frequência 100 

hza 18 khz potência, 2000 w RMS, AES, sistema Side Fill. 

- 02 caixas sub graves 2x18 - retorno para bateria e percussão. 

- 01 Bateria 3 Tonse 02 SD Acústica compeles Novase 4 estantes 

de Pratos Banco e Estante de caixa. 

- 01 Multicabo espaguetado, com 3 spliters 64 vias, e 100 metros 

de comprimento até a house mix, e duas pontas de 20metros, para 

monitor. 

- 12 caixas acústicas trapezoidais long-trol de três vias, 

graves, médias e agudas, e 1.600 w RMS AES cada. 

- 08 caixas acústicas monitores, com duas vias (resposta de 80 

hza 18 kz, 800 w RMS AES cada. 

- 02 multvias com multipinos 20 vias, espaguetadas e isoladas, 

com 350 metros cada, com conector esxlr macho e fêmea. 
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- 02 cabos PP, para distribuição de energia, três vias de 16mm, 

contendo conexões steck 2P+T de 64 amperes, com no mínimo 350 

metros de comprimento cada cabo. 30 metros de passa cabos de 

quatro vias, emborrachado, com tampa de acesso e isolação 

protetora. 

- 08 sistemas de comunicação sem fio, com baterias e 

carregadores, para toda equipe nas bases técnicas. 

- 02 sistemas de gerenciamento assistidos, de torres de Pavia 

DANTE, com monitores de vídeo, (housemix). 

- 200 Cabos para Microfones 05-08 e 10 metros XLR. 

- 04 Sub Snack 12 Vias Multpinos com quatro Cabos Multpinos mesmo 

padrão. 

- 12 Mult vias de 12 vias, multiplicadas. 

- 04 Mult Vias Com XLR-MF 5 e 10 metros. 

- 10 Cabos longos e médios para instrumentos P10 x P10. 

- 12 Extensões com cinco tomadas para distribuição AC no palco. 

- Microfones e Direct Box Ativo de Acordo Rider das Bandas. 

- 08 Microfones transmissores, bastão e receptor, sem fio, 

frequências variáveis sem UHF, escolha automática de canais 

segrupos de frequência com Cápsula Hipercar diod, e Antena e 

Distribuidor Booster. 

- 12 Sistemas de Monitores sem fio com transmissão UHF, com 

fones. 

- 10 Sistemas de Monitores Fones com fio. 

- 18 Direct Box Ativos. 

- 48 Pedestais para Microfones com cachimbo curto, médio e 

grande. 

- 16 Microfones Boom para coral e todo cabeamento necessário para 

o sistema. 

- 02 Aparelhos toca CDs e PenDrives com Mixer. 

- Equipes com oito técnicos de som, oito auxiliares técnicos e 

carregadores, transporte, montagem e desmontagem. 

- Iluminação de grande porte com: 

- 02 Mesas de controle DMX Digital profissional tipo avolite 

egran MA, com monitores touche no mínimo oito saídas (Universos). 

- 16 Bufers DMX (amplificadores de sinal) 

- 64 Refletores tipo par 64 tris led full color, 12 watts RGBW. 

- 48 Refletores alumínio par 64/5, lâmpadas 1000 watts. 

- 24 Canhões elipsoidais 750 watts comíris. 

- 16 Mini Brutt 6 lâmpadas DWE 650. 

- 08 MiniBrutt 4 lâmpadas DWE650. 

- 02 Máquinas de fumaça com líquido haze. 

- 02 Ventiladores para máquina de fumaça. 

- 16 Strobos de led(x-5 ou similar) 12 canais. 

- 16 Ribaltas led RGBWA Full color 15w, IP-6532 Moving head 16 

canais tipo beam. 

- 24 Moving wash leds com zoom mínimo 12 watts. 

- 02 Main power distribuidor de energia com cabos de AC. 
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- 01 Estrutura em Box Truss de alumínio padrão P-50, nas seguintes 

medidas: 14 x 10 x 05 altura, com 06-pés, 06-sleevs, 06-Paus de 

carga, 06-Bases, 06-talhas e com 04- linhas. 

- 01 Estrutura em Box Truss de alumínio padrão P-50, (gol) de 

12x6 altura, com 02- sleevs, 02-paus de carga, 02-bases, 02-

talhas.140 canais de dimer, cada com 4000 w por canal. 

- Cabeamento e extensões de AC geral. 

- 01 técnico especializado para operar luz. 

- Mão de obra: montagem, desmontagem e operador. 

 

V - GERADORES DE ENERGIA 

- 02 Geradores de 250 kVA - Tensão 220/127 - (01 uso principal 

e 01 emergência), com intertravamento elétrico e mecânico, 

silenciado, blindado acusticamente, com fechamento nas laterais 

sem grades com operador, manutenção preventiva e combustível a 

diesel, destinado para som e iluminação dependencial palco show, 

bretes, camarote.  

- 02 Geradores de 180 kVA - Tensão 220/127 - (01 uso principal 

e 01 emergência), com intertravamento elétrico e mecânico, 

silenciado, blindado acusticamente, com fechamento nas laterais 

sem grades com operador, manutenção preventiva e combustível a 

diesel, destinado para som e iluminação dependencial palco show, 

bretes, camarote. 

- Apresentar caracteristicas tècnicas do grupo motor-gerador. 

- Apresentar desenho inidicando a localização e caracteristicas 

da chave de comutação de fontes. 

- Apresentar a carga a ser instalada de forma detalhada (Ex. 

Quantidade, tipo e potência de lâmpadas, som). 

- Apresentar diagrama unifilar elétrico e funcional com detalhes 

do intertravamento (Elétrico e mecânico). 

- Apresentar ART (Anotação de responsabilidade técnica, expedida 

por profissional habilitado no conselho regional de engenharia 

(CREA), devidamente assinada com o comprovante de pagamento. 

- De responsábilidade da contratada o fornecimento e instalação 

de cabo elétrico entre Rede de energia elétrica concessionária 

ao grupo gerador. 

- De responsábilidade da contratada as instalações elétrica do 

evento, devendo manter disponivel 01 eletricista durante o 

periodo da festa. 

 

VI -PAINEL DE LED  

- 02 Painéis de Led Indoor P-04 (AltaResolução) - SMD-512 pcs 

Brilho ≥ CD 1000m2 - Angulo de Visão 120o - RGB; Medidas 4 x 3 

metros. 

 

VII- SANITÁRIOS QUÍMICOS  

- 80 banheiros químicos e sistema de pias para atendimento do 

público. Sendo 74 Standard e 6 PNE para uso em 5 dias com limpeza 

e manutenção diária. 
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- Para atendimento do público da área da arquibancada coberta e 

camarotes, deverá a empresa fornecer sanitários containers 

(masculino e feminino), ficando a estrutura de montagem de sua 

responsabilidade contemplando água e esgoto.   

 

VIII- PROJETO  

- projeto técnico de combate a incêndio e pânico referente a 

festa para realização e emissão de auto de vistoria do corpo de 

bombeiros (AVCB). 

- instalação de extintores, sinalização de emergência e 

iluminação de emergência, e outros mais caso necessário, e 

conforme necessidade do órgão vistoriador em todos os locais de 

realização dos eventos. 

 

IX - CONTROLE DE ACESSO  

- 12 unidades de catracas para controle de público, com 

validadores, para contagem de público de modo a garantir que o 

mesmo não ultrapasse o limite de publico estipulado no AVCB. 

 

X- TENDAS E PIRÂMIDES 

- 12 Tendas Piramidais medindo 10x10 metros, base em estrutura 

metálica, calhas inteiriças laterais para escoamento de água e 

cobertura em lona KP-1000, com 3 metros de altura lateral em 

relação ao solo para uso nas portarias, ambulatórios e camarins. 

- 06 Tendas Piramidais medindo 6x6 metros, base em estrutura 

metálica, calhas inteiriças laterais para escoamento de água e 

cobertura em lona KP-1000, com 3 metros de altura lateral em 

relação ao solo para uso nos camarins. 

 

XI – POSTO MÉDICO 

- Manter em todos os dias do evento, um local destinado a 

atendimento ao público em geral, contando com uma ambulância 

padrão com motorista, medico e enfermeiro. 

- Manter no mínimo 01 (uma) ambulância tipo UTI Móvel, com 

motorista, médico e enfermeiro, e 1 (uma) ambulância no estilo 

padrão, com motorista, médico e enfermeiro em todos os dias do 

evento, para atendimento dos profissionais do rodeio. 

 

XII – SEGURANÇA PRIVADA E BRIGADISTAS 

- Deverá a empresa contratada dispor de no mínimo 90 seguranças 

por dia durante todo evento, bem como brigadistas, na quantidade 

suficiente para atendimento ao público do evento. 

- Manter a segurança e o controle de acesso 24 horas por dia durante 

todo o tempo de realização do evento; 

- Instalar câmeras filmadoras de segurança de boa resolução, em 

quantidade suficiente para abranger todo o espaço do evento, sendo: 

todas as portarias, praça de alimentação, setor de sanitários, 

arena, arquibancadas, fundo de bretes, estacionamento dos 

camarotes.  
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XIII - PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO 

- Fazer mencionar nas publicidades faladas e escritas que o evento 

é de realização da Prefeitura e Câmara Municipal de Novo Horizonte; 

- Fazer constar nas publicidades escritas o logotipo do evento e o 

da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte em posição de destaque; 

- Permitir que a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte afixe no 

local do evento, anúncios informativos de suas ações institucionais, 

em locais que escolher e dê ampla visibilidade, por meio de faixas, 

painéis e/ou Telões de Led; 

- Inserir em seus painéis dentro do recinto, informativos 

institucionais de ações da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, 

na forma fornecida em mídia pela Prefeitura. 

 

XIV - CAMAROTES E ÁREAS VIPs 

- Deverá a empresa vencedora instalar camarotes, que deverão ser 
cobertos e decorados, montados com estrutura de aço galvanizado, 

com utilização de todos os acessórios e com escadas e degraus, se 

houver, de acordo com as normas de segurança, altura padrão para 

instalação de rodeio para nivelamento na altura da arena, com a 

devida apresentação das ARTS, nas formas e quantidades mínimas a 

seguir: 

a) mínimo de 30 (trinta) camarotes, com capacidade mínima para 10 

(dez) pessoas, nas dimensões mínimas de 5 m2, contando com corredor 

de passagem de no mínimo 1 m de largura. 

a.1 deverão ser destacados 03 (três) camarotes com capacidade para 

10 (dez) pessoas cada e também acesso ao estacionamento, que deverá 

ser colocado à disposição da Prefeitura para a comissão designada 

pelo Executivo, o pessoal de apoio e fiscalização. 

b) mínimo de 03 (três) camarotes VIP empresarial, sendo dois com 

capacidade mínima 50 pessoas e um com capacidade de 30 pessoas, 

todos com piso e cobertura. 

c) mínimo de 24(vinte e quatro) camarotes VIP’s, situados na parte 

superior da estrutura de alvenaria existente.  

- A Capacidade dos camarotes de que trata o item “a” poderá ser 

ampliada, respeitando a proporcionalidade quando as medidas, 

situação em que poderá haver a diminuição da quantidade ofertada. 

- Adornar o laude de entrada dos camarotes com tendas estilo 

pirâmide ou equivalente às atuais usadas para eventos dessa natureza 

com iluminação; 

- serviço de bar personalizado; 

- banheiros exclusivos; 

- vagas no estacionamento VIP e acesso à Arena VIP para o show. 

 

XV - ESTRUTURAS PARA ALIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO E ENTRETENIMENTO 

- Instalar praça de alimentação para atendimento à demanda do evento 

com barracas de octanorm ou similares com cobertura por pirâmides 

e praticar preços compatíveis com a média de mercado na 

comercialização dos produtos; 

- Instalar e gerenciar estacionamentos para veículos, com área 

iluminada, sendo o mínimo de 01 (um) para servir ao evento em geral, 

01 (um) para usuários dos camarotes VIP´s, todos com segurança e 

seguro contratado para todos os veículos que dele se utilizarem; 
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- Instalar sistema de iluminação normal e emergencial para as 

portarias, praça de alimentação, arquibancadas, camarotes, 

estacionamentos e outras estruturas do local. 

 

XVI – ACESSIBILIDADE  

- Promover a sinalização do evento com placas indicativas quanto à 

entrada de menores, conselho tutelar, proibição de bebida alcoólica 

para menores de 18 anos, sanitários, praça de alimentação, 

estacionamentos, camarotes, ambulância, espaço de deficientes 

físicos, saídas de emergência e todas as que se obrigam em razão da 

segurança; 

-Destinar espaço reservado para deficientes físicos com estrutura 

de acesso e permanência adequada. 

 

XVII - DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL: 

- Assumir toda a responsabilidade por dano causado, de natureza 

civil, criminal, comercial, trabalhista, previdenciária, 

indenizatória ou de ressarcimento, eventualmente imposto 

judicialmente à Prefeitura Municipal de Novo Horizonte por prática 

relacionada com a execução do evento, reconhecendo ser a única 

responsável, pelo qual responderá diretamente, sem prejuízo de ação 

regressiva em quaisquer casos. 

- Deverá o vencedor do certame providenciar a contratação de seguro 

de evento e estacionamento, para coberturas relativas a todos os 

danos civis que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar 

à pessoas e coisas em decorrência da execução do evento. 

 

XVIII – EQUIPE DE PRODUÇÃO 

- Equipe para planejamento, organização e execução do acompanhamento 

das provas do rodeio, equipe para organização das arquibancadas, 

camarotes, shows e todas as atividades referentes a festa.  

 

XIX PÓRTICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL  

-Produtor de vídeo para captação e edição das melhores montarias de 

cada noite entregando mais um vídeo adicional para o responsável ao 

final do evento;  

-Poderá ser realizada a transmissão ao vivo do Rodeio;  

- Assessoria do Rodeio Informatizado;  

- Adesivagem dos bretes, com logos e nome dos patrocinadores, 

contratação de profissional de rodeio para realizar a cobertura do 

evento com transmissão via internet publicação em revista de 

circulação nacional e site de rodeios. 

 

XX – BOATE  

- Tenda cercada, com área mínima de 100 m2, com acessibilidade e 

controle de acesso podendo ser cobrado, pelo licitante, ingressos 

para entrada. 

 
6 - DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA AUTORIZADA: 

- Obter todos os alvarás, licenças e autorizações, dos órgãos 

competentes (Prefeitura Municipal, Bombeiros, Segurança Pública e 

Judiciária, Defesa Agropecuária e demais necessário para a 

realização do evento); 
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- Permitir o livre acesso, sem custo, ao recinto do evento dos 

profissionais designados formalmente pela Prefeitura de Novo 

Horizonte; 

- Deverá fornecer crachá de identificação e cartão magnético de 

acesso livre ao estacionamento oficial e a todos os setores do 

evento aos fiscais nomeados pela Prefeitura, que deverão ser 

entregues na Diretoria de Turismo até no dia 10 de outubro, 

impreterivelmente até as 14 horas. 

- Deverá empresa apresentar até às 18:30 horas, todos os 

profissionais (Seguranças e Brigadistas) enfileirados, para 

vistorias e contagem pelas autoridades; 

- Apresentar à Comissão Fiscalizadora do Evento, nomeados pela 

Prefeitura de Novo Horizonte, sempre que solicitado, todos os 

alvarás, licenças e autorizações durante o evento, bem como os 

comprovantes de pagamentos, inclusive de direitos autorais; 

- Devolver o imóvel e os equipamentos públicos disponibilizados no 

recinto nas perfeitas condições recebidas, responsabilizando-se por 

danos causados e respectivas indenizações e ressarcimentos; 

- Disponibilizar GRATUITAMENTE espaço no evento, com tenda, mesa e 

cadeiras para o desempenho dos trabalhos do Conselho Tutelar, 

disponibilizando aos conselheiros, duas pessoas da equipe de 

segurança para com eles atuarem; 

- Proibir expressamente, no recinto do evento, a venda de bebidas 

alcoólicas para menores de 18 (dezoito) anos, fazendo afixar nas 

barracas da Praça de Alimentações cartazes visíveis desta proibição; 

- Utilizar somente estruturas em perfeito estado de conservação, 

manutenção e funcionamento; 

- Contratar profissionais habilitados a atestarem a segurança e 

solidez das estruturas e também para acompanharem a montagem e 

instalação, efetuando o recolhimento das taxas para obter as ART’s 

e demais taxas exigíveis; 

- Todas as obrigações assumidas neste documento fluem a partir do 

início da liberação do uso para a empresa vencedora do certame e 

perduram até a efetiva devolução do imóvel e equipamentos públicos 

ao município de Novo Horizonte, comprometendo-se, ainda, a deixar 

toda a parte estrutural do evento pronta com 03 (três) dias de 

antecedência em relação à data inicial do evento. 

 

7 – ESPAÇOS PARA USO ASSISTENCIAL 

- Deverão ser disponibilizados 10 espaços no tamanho mínimo 5x5 

metros, sem estrutura, para ser cedido a fundos e/ou entidades 

assistencias que poderão utilizá-los para comercialização de 

alimentos, bebidas e brindes para arredação de recursos de 

manutenção dos fundos ou entidades. 

 

8. DIREITO DE EXPLORAÇÃO ONEROSA  

- A contratada terá direito de explorar a praça de alimentação, 

estacionamento, venda de camarotes, arquibancadas cobertas e 

boate. 

- Poderão ser cobrados os seguintes valores máximos: 

Estacionamento – R$50,00 (cinquenta reais) 

Arquibancadas cobertas – R$ 90,00 (noventa reais)/dia  

Camarotes – 5.000,00 (cinco mil reais) 
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Open Bar individual – 280,00 (duzentos e oitenta reais)/dia 

Boate – 100,00 (cem reais)/dia 

Água – R$6,00 (seis reais) 

Refrigerante – R$8,00 (oito reais) 

Cerveja – R$10,00 (dez reais) 

 

9. DA EXECUÇÃO 

- A execução do serviço terá início no prazo máximo de 03 (três) 

dias após a expedição da ordem de serviço. 

 

10. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

10.1. A montagem e desmontagem da estrutura do evento deverá 

ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

10.2. A estrutura deverá estar montada, disponível e aprovada 

pelos órgãos competentes até 18 horas do dia anterior à abertura 

do evento, sob pena de sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 

Federal nº 8.666/93.  

 

11. LOCAL DE EXECUÇÃO 

- O evento ocorrerá no Parque de Exposições Dr. Ulysses Guimarães.  

 

12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA COMO EXIGÊNCIA DO CERTAME 

12.1. A empresa deverá comprovar aptidão por meio de Atestado de 

Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove aptidão do licitante para 

execução de serviço com as características do objeto constante do 

presente Termo. 

12.2. Apresentar Atestado de Visita Técnica ao local do evento, 

comprovando o efetivo conhecimento do licitante quanto às 

condições do solo e da área onde serão instaladas as referidas 

estruturas, conforme documento a ser expedido pela Secretaria 

Municipal requisitante. 

OBS: A não apresentação da declaração não constituirá motivo para 

inabilitação do licitante, sendo que neste caso, com a simples 

apresentação dos envelopes resultantes da participação nesta 

licitação, pressupõe que o mesmo tem pleno conhecimento do local e 

condições que serão executados os serviços, não podendo alegar 

posteriormente desconhecimento técnico ou qualquer motivo que 

impeça a execução dos serviços nas condições pactuadas ou que enseje 

aditamento financeiro ao contrato 

12.3. Após a contratação, deverá ter a Especificação do(s) 

Responsável(is) Técnico(s) indicados referente à respectiva área 

licitada e comprovante de inscrição destes nas respectivas 

entidades profissionais: inscrição do veterinário no Conselho 

Regional de Medicina Veterinária – CRMV e do(s) engenheiro(s) no 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, na 

especialidade de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. 

12.4. Deverá ser indicado expressamente pela empresa licitante 

o(s) preposto(s) ou o(s) responsável(is) pelo acompanhamento de 

todos os serviços descritos, conforme objeto da pertinente 
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licitação, observada a exigência de comprovação dos técnicos 

relacionados no presente Termo de Referência. 

12.5. A contratada deverá apresentar documentação que comprove que 

o juiz de rodeio indicado pela mesma seja devidamente Confederado 

por entidade regulamentadora da classe. 

10.6. O técnico blaster responsável, deverá apresentar cópia da 

Carteira Profissional que comprove suas habilidades técnicas. 

 

13. PROPOSTAS 

- As propostas deverão englobar todos os custos diretos e indiretos 

para organização, produção, execução, administração e logistica 

do evento de acordo com as especificações deste termo de 

referência. 

 

14. DA FISCALIZAÇÃO 

- Fica desginado como fiscal do contrato o Diretor Municipal de 

Turismo, Sr. Fernando Ruedas Cuelhar e a Comissão Técnica 

designada pelo Prefeito Municipal.  

 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Cumprir fielmente o que estipula este Termo de Referência e 

o respectivo Edital de Licitação; 

15.2. Executar os serviços de acordo com as especificações 

estabelecidas neste Termo de Referência e o prazo estipulado para 

montagem e desmontagem da infraestrutura do evento, devendo ainda, 

responsabilizar-se pela sua substituição na hipótese de se 

constatar, quando da inspeção pela contratante, estar em desacordo 

com as referidas especificações, no prazo máximo de 06 (seis) 

horas; 

15.3. O objeto ofertado deverá ser preferencialmente novo e 

original, caso não seja, deverá estar em perfeitas condições para 

o uso, caso contrário a Contratada deverá substituir o material. 

15.4. Deverá disponibilizar os animais, os peões e demais 

profissionais envolvidos na prática e atividade do rodeio, bem 

como dos profissionais atuantes na montagem, organização, 

produção, execução, administração e logística do evento; 

15.5. Deverá arcar com todas as despesas de seguros, transporte, 

frete, tributos, alimentação, hospedagem, encargos trabalhistas e 

previdenciários de todos os profissionais envolvidos na montagem 

e desmontagem, na organização, produção, execução, administração 

e logística decorrentes da prestação dos serviços objeto da 

licitação; 

15.6. Fornecer alimentação, alojamento, hotel, frete, montagens e 

desmontagens das estruturas e tudo que for necessário para a 

realização do rodeio; 

15.7. Não poderá ser cobrado do público, qualquer tipo de valor 

ou bem para entrada no espetáculo de rodeio cuja entrada será 

gratuita, com excessão de camarotes, arquibancadas cobertas e 

estacionamento de veículos. 
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15.8. Responsabilizar-se pelas operações de transporte, carga e 

descarga. 

15.9. Manter, durante toda a execução deste contrato, 

compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as 

condições de habilitação e qualificação exigida na licitação. 

15.10. Responsabilizar-se pelos animais, quanto à sua alimentação, 

transporte e demais cuidados que forem necessários. 

15.12. Responsabilizar-se pelo seguro de vida pessoal e de 

invalidez permanente ou temporária para todos os profissionais que 

prestarão serviços dentro da arena, tudo conforme a lei 10.519, 

Art. 6º de 17 de julho de 2.002, e a lei 10.220, Art.2º, parágrafo 

1º, de 11 de abril de 2.001; 

15.13. As despesas com seguro de vida, recolhimento de encargos 

sociais, transporte, alojamento e alimentação do pessoal 

disponibilizado são inteira responsabilidade da contratada, não 

podendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE em momento algum 

ser por elas responsabilizada; 

15.14. Todos os funcionários da empresa contratada deverão estar 

devidamente uniformizados e com EPI, quando necessário; 

15.15. A partir da assinatura do contrato, é de competência da 

vencedora do certame a segurança do local, bem como de todos os 

equipamentos disponibilizados é de sua total responsabilidade, não 

ficando a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE responsável por 

qualquer dano causado ou pelo desaparecimento/furto de algum item; 

15.16. A contratada deverá apresentar ART – Anotação de 

Responsabilidade Técnica, na data da Ordem de Serviço emitida pela 

contratante, relativo à Estrutura de Arena, bretes, painéis de 

frente, curral para acomodar todos os animais e embarcador, sendo 

esta com medidas necessárias para atender à realização das 

modalidades de montarias; 

15.17. A contratada deverá apresentar recolhimento do INSS e 

pagamento do contrato do direito trabalhista de cada competidor 

do rodeio em touros e cavalos, seguindo a Lei Federal 10.220 de 

11 de abril de 2001. 

15.18 A contratada  deverá apresentar o AUTO DE VISTORIA das 

Instalações Provisórias do Evento (AVCB), sendo de sua 

responsabilidade a contratação de profissional habilitado em 

elaborar o projeto técnico, com devida emissão de ART/RRT, a 

aprovação nos orgãos competentes, taxas e emolumentos de 

responsabilidade da contratada. 

15.19 - Alvara de funcionamento especifico do evento será de 

responsabilidade da contratada, devendo ainda ser responsavel em 

apresentar documentos necessários com juntada de laudos técnicos 

do material utilizado nas estruturas. 

15.20. Os documentos exigidos nos itens 13.16, 13.17 e 13.18 

deverão ser apresentados no prazo máximo de prazo de 15 (quinze) 

dias antes da data de início do evento. 

15.21. O serviço será considerado executado após a perfeita 

desmontagem da estrutura e limpeza do recinto, que deverá ser 

feita imediatamente após a conclusão do evento; 
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15.22. Em caso de prejuízos decorrentes na prestação dos serviços, 

a responsabilidade será da empresa contratada; 

15.23. Relacionar os competidores e enviar convite aos “cowboys”; 

15.24. Deverá dispor de 01 (um) engenheiro civil que se 

responsabilizará pela montagem e desmontagem de todas as 

estruturas da arena de rodeio; 

15.25. Deverá manter disponivel no mínimo 01 eletricista durante 

o periodo da festa; 

 

16. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

16.1. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência 

relacionada com a referida aquisição; 

16.2. Rejeitar no todo, ou em parte, o material/serviço que a 

empresa forneça fora das especificações deste Termo de Referência. 

16.3. Designar representante com competência legal para proceder 

ao acompanhamento e à fiscalização do objeto deste Termo de 

Referência. 

16.4. Efetuar o pagamento pelos serviços prestados no prazo máximo 

de 30 dias, após a realização do evento e emissão da nota fiscal 

pela contratada. 

16.5. Disponibilizar local para confinamento dos animais com 

instalação de água, condições de higiene e segurança. 

16.5. O Município arcará com 06 (seis) shows, ficando a seu 

critério a escolha dos artistas. 

16.5. O Município arcará com as despesas do ECAD dos 06 (seis) 

shows contratados; 

 

17.  CONDIÇÕES DE PRAZO E PAGAMENTO 

17.1 A Contratante pagará à Contratada pelos serviços efetivamente 

prestados, em até trinta dias após a apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo 

Contratante, vedada a antecipação. 

17.2. A Nota Fiscal/Fatura correspondente ao evento deverá ser 

entregue junto com as certidões fiscais e trabalhistas. 

 

18. DAS PENALIDADES 

18.1 O não cumprimento das condições estipuladas neste Termo de 

Referência implica na adoção das medidas e penalidades previstas 

no art. 86 a 88 da Lei 8.666/93. 

18.2 A aplicação da penalidade indicada não impossibilitará a 

incidência das demais cominações legais contempladas na Lei n.º 

8.666 /93. 

18.3 Independentemente da aplicação da(s) penalidade(s) retro 

indicada(s), a(s) proponente(s) ficará(ão) sujeita(s), ainda, à 

composição das perdas e danos causados à Administração e 

decorrentes de sua inadimplência. 

18.4 Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são 

assegurados a defesa prévia e o contraditório. 

 

19. DISPOSIÇÃO FINAIS 
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19.1 A disposição de montagem das estruturas antes de executada 

deverá ser apresentada em layout para a aprovação da comissão; 

19.2 Em caso de omissão do referido Termo de Referência, os 

questionamentos serão resolvidos com fundamento na Lei Federal n.º 

10.520/2002 e, subsidiariamente, na Lei Federal n.º 8666/1993. 

 

Novo Horizonte 30 de agosto de 2022 

 

 

 *** ASSINADO NO ORIGINAL *** 

FERNANDO RUEDAS CUELHAR 

DIRETOR MUNICIPAL DE TURISMO 
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ANEXO II 

 
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 
 
 
 
 
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço 
completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição Estadual sob n.º ................., 
representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a)..........................., 
portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF n.º........................, nomeia(m) e 
constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de 
Identidade RG n.º ....................... e CPF n.º.................................., a quem confere(imos) amplos 
poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante .................... (indicação do órgão 
licitante), no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL nº. ___/____, com poderes para 
tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO 
DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes 
PROPOSTA DE PREÇOS (N° 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N° 02) em nome da 
Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente 
de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir 
expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se 
imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, 
assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 
 
A presente Procuração é válida até o dia ............. 
 

Local e data. 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 
Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a 
mesma deverá vir acompanhada do Contrato Social da proponente ou de outro documento, 
onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário. 
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ANEXO III 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

Local e data 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte 
Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro 
14960-000 – NOVO HORIZONTE – SP. 
 
 
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/____ 
 
 
Sr. Pregoeiro, 
 
 
Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520 / 2002, a empresa 
............(indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. ___/____ , cujo objeto é a Contratação de 
_____________________________________________________________, conforme 
descrição constante do ANEXO I. 
 
 
...................., .... de ............. de ____. 
 
 
 
......................................................................... 
assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO 
 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO 
HORIZONTE E A EMPRESA ___________________________________, TENDO POR OBJETO 
O FONECIMENTO DE SERVIÇOS. 
 
Através do presente instrumento de contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO 
HORIZONTE–SP, situada na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de 
Novo Horizonte, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.152.139/0001-99, doravante 
denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por seu ______________ , 
nome, RG nº. ___________ e CPF/MF nº. ____________ e, de outro, a firma _________________, 
com sede na Rua ___________________ , inscrita no CNPJ/MF sob nº. _____________, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu (nome, 
função, RG, CPF, do representante legal da empresa), de acordo com o que consta do Processo 
n° ___/____, relativo ao PREGÃO PRESENCIAL nº. ___/____, têm entre si justo e acertado este 
instrumento contratual, que se regerá pelas CLÁUSULAS seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
 
O objeto deste contrato é a contratação de __________________. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
 
Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da contratação, bem como para definir 
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este CONTRATO 
os documentos do EDITAL DE PREGÃO Nº ___/____ – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO 
HORIZONTE, constantes do Processo n.º ___/____, e, em especial, a Proposta de Preços e os 
Documentos de Habilitação do contratado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas, 
constantes do orçamento vigente: 
 
.................... 
 
CLÁUSULA QUARTA DA VALIDADE DO CONTRATO E DO REAJUSTE 
 
§1º O contrato, objeto deste processo terá vigência de 90 (noventa) dias, a partir de sua 
assinatura, podendo ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos até o limite de 
60 (sessenta) meses, a critério da administração, atendendo necessidade das partes envolvidas 
(art. 57, II, LF 8.666/93).  
 
§2º Em caso de prorrogação contratual o reajuste do preço contratado levará em consideração o 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo. 
 
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
Pelo fornecimento do(s) objeto(s) deste CONTRATO, a MUNICIPALIDADE pagará à contratada o 
preço certo, irreajustável e total de R$ _______________. 
 
§1º o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto do presente 
contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, certidão negativa de débitos junto ao INSS e 
regularidade junto ao FGTS, que será emitida, contendo na mesma os seguintes dizeres: 
 
a) Pregão nº. ___/____ 
b) Processo nº. ___/____ 
 
§ 2º Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) objeto(s) entregue(s) e/ou na documentação 
fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondentes(s) regularização(ões).  
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§3º No caso de eventual inadimplemento do contratante será obedecido o que dispõe o art. 40, 

inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo utilizado o índice do IPCA-IBGE “pro-rata-

die”, relativo ao mês anterior do inadimplemento. 

 
CLÁUSULA SEXTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 
O objeto desta licitação será fornecido à Prefeitura Municipal de Novo Horizonte – SP, dentro dos 
prazos e condições constantes do Anexo I do Edital de licitação nº…. 
 
CLÁSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Além das obrigações descritas no Edital Nº ____ e Termo de Referência, que passam a fazer parte 
deste contrato, a CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, 
direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, devendo 
entregar os objetos deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à 
legislação vigente. 
 
§1º. Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à entrega 
dos serviço deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, mão-de-obra, 
remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e 
tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em 
razão da avença. 
 
§2º. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem no objeto deste CONTRATO, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) de seu valor inicial atualizado, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre 
as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado. 
 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 
 
Além das obrigações descritas no Edital Nº ____ e Termo de Referência, que passam a fazer parte 
deste contrato, a CONTRATANTE obriga-se a empenhar, quando da contratação, os recursos 
orçamentários necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar a(s) 
nota(s) fiscal(ais) emitida(s). 
 
CLÁUSULA NONA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA 
DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS:  
§1. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso injustificado no início da execução, na 
execução das etapas ou na entrega do objeto da prestação de acordo com o contrato, calculada 
sobre o preço total correspondente a cada etapa, nos primeiros 05 (cinco) dias de atraso, sendo o 
percentual elevado para 2% (dois por cento) ao dia, no caso de reincidências, sem prejuízo da 
CONTRATANTE decidir pela rescisão unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA, sem 
prejuízo do processo de advertência. 
 
§.2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em decorrência de 
qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 9.1., sem prejuízo 
do processo de advertência. 
 
§.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada proporcionalmente à 
etapa não cumprida, quando não for aplicada concomitantemente sanção de impedimento de licitar 
ou contratar, ou declaração de inidoneidade previstas na Lei Municipal nº 4.051/15, de 02 de 
fevereiro de 2015; Multa de 50% (cinquenta por cento do valor do contrato cobrada 
proporcionalmente à etapa não cumprida, quando for aplicada concomitantemente sanção de 
impedimento de licitar ou contratar ou declaração de inidoneidade prevista na mesma lei, nas 
hipótese em que a rescisão ocorra com fundamento nos incisos I a XI, da Lei Federal nº 8.666/93, 
sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.  
 
§.4. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, por seu 
comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo 88, da 
Lei 8.666/93.  
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§.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique 

no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de inidoneidade, será 

obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO CONTRATUAL 
A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos artigos 77 a 
80 da Lei nº. 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo 
do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei. 
Parágrafo único - Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a 
cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que advierem 
do rompimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCAL DO CONTRATO: 
O MUNICÍPIO desde já nomeia como Gestor deste contrato o Servidor _______________, 
pertencente ao quadro de funcionários, que juntamente com  a COMISSÃO ESPECIAL DOS 
EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, estão devidamente habilitado para exercer 
ampla, cotidiana e rotineira fiscalização do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO: 
 
Será competente o foro da Comarca de Novo Horizonte, com renúncia expressa a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste contrato. 
 
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contrato em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas 
abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato 
mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial. 

 
 
 
 

...................... , .........de..................de ____ 
 
 

_________________________________________ 
Prefeito Municipal 

 
____________________________________ 

P/ CONTRATADA 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: ____________________________________________________ 

DETENTOR _____________________________________________________ 

CONTRATO Nº __________________________________ 

OBJETO: ___________________________________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo 
trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância 
com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei 
Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do 

“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 
conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de 

defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 
Cargo: __________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ 
 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: _________________________________________________________ 
Cargo: __________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 

Nome: _________________________________________________________ 
Cargo: __________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 
Cargo: __________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 
Cargo: __________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
ADVOGADO (S) / Nº OAB/e-mail: (*) ______________________________________ 

(*) facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA CONHECIMENTO E ACEITE 

 

Contrato nº _______  

Processo Licitatório nº _________ 

Modalidade: ___________________ 

Objeto:  
 

Contratado: 

CNPJ:      I.E.: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail:           Site: 

Responsável: 

CPF:       R.G.: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail: 

 

 

Pelo presente declaro, para os devidos fins de direito, que tenho plena ciência dos termos do contrato nº 

_______, referente ao processo licitatório nº ______ - modalidade _______________, que tem como objeto 

___________________________, do decreto municipal nº 7.770/22, e das normas e obrigações legalmente 

impostas pela legislação aplicável, em especial a lei nº 8666/93, que rege os processos licitatórios e contratos. 

Declaro estar ciente e concordar em manter devidamente atualizado os dados cadastrais da empresa, 

especialmente quanto ao endereço eletrônico (e-mail), pelo qual deverá ocorrer todas notificações, citações e 

intimações referente a gestão do contrato, sua execução e eventual processo de responsabilização e aplicação 

de penalidade. 

Outrossim, estamos cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido contrato, serão publicados na imprensa Oficial Eletrônica do Município de Novo 

Horizonte, disponível no endereço: www.novohorizonte.sp.gov.br, iniciando-se, a partir de então, a contagem 

dos prazos para prestar esclarecimentos, manifestar, recorrer, dentre outros de interesse das partes. 

Por ser expressão da verdade, declaro ciência e concordância com os termos acima. 

 

 

____________,__/__/_____ 

Local e data 

 

_________________________________ 

Contratado 
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DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 

CNPJ Nº: 45.152.139/0001-99 

CONTRATADA: ------------------------------------------------ 

CNPJ Nº: ----------------------------------------------- 

CONTRATO N° ------------------------- 

DATA DA ASSINATURA: ----------------- 

VIGÊNCIA: ------------------------------ 

VALOR R$: ---------------------------------- 

OBJETO:  

 
 

 

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, 

sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 

encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

 

Novo Horizonte, ----- de ----------- de 2022 

 

 

 

FABIANO DE MELLO BELENTANI 
Prefeito Municipal 

gabinete@novohorizonte.sp.gov.br 
 

  

mailto:gabinete@novohorizonte.sp.gov.br
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ANEXO V 

 
 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
(enviar pelo e-mail licitacao@novohorizonte.sp.gov.br) 

 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° ___/2022 
PROCESSO n° ___/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução, 

organização e realização de espetáculo de rodeio pelo período de 05 dias, incluindo o 

fornecimento de todas as estruturas e equipamentos, com montagem e desmontagem, 

disponibilização de animais, juiz, salva vidas, locutor de rodeio e peões profissinais, praça 

de alimentação, som e iluminação para shows e rodeio, locação de tendas, banheiros 

químicos, geradores, sistema de catraca para contagem de público, gradil para exposição de 

animais, seguros do público, competidores e trabalhadores, projeto e emissão de AVCB da 

festa, veterinário e segurança do evento “53ª Festa do Peão de Rodeio de Novo Horizonte”, 

ambulância e pessoal especializado nos primeiros socorros aos peões, estacionamento de 

veículos, tudo em conformidade com o presente termo de referência.  

Denominação: 

CNPJ n°: 
Endereço: 
e-mail: 
Cidade: Estado: 
Telefone: Fax: 
 
Obtivemos, através do acesso à página licitacao.novohorizonte.sp.gov.br, nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
 
Local: , __ de ______________ de ____. 
Nome: 
 

Senhor Licitante, 

 

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e sua empresa, solicitamos 

a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Divisão de 

Licitações. 

 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte da comunicação, 

por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 

instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 

posteriormente qualquer reclamação. 

 

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou 

esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 

mailto:licitacao@novohorizonte.sp.gov.br
http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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ANEXO VI 

 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa __________________________________________(denominação 

da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, 

estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 

procedimento licitatório do Pregão Presencial nº ___/____, realizado pela Prefeitura Municipal de 

Novo Horizonte – SP. 

 
 
 
 
Local e data _____________________ 
 
 
_______________________________________ 
Assinatura do representante 
Nome do representante:......................................... 
RG nº........................... 
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ANEXO VII 

 
 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
 
 
 
 
 
Eu ___________________(nome completo), representante legal da empresa 
____________________(nome da pessoa jurídica), interessada em participar do Pregão 
Presencial nº 002/2013, da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, declaro, sob as penas da lei, 
que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6544, de 22 de novembro de 1989, a 
__________________(nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal.  
 

São Paulo, em ____ de ________________ de ____ 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Nome do representante legal:_____________________ 
RG do representante legal:_________________ 
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ANEXO VIII 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

(JUNTO COM A PROPOSTA) 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome Completo: 

____________________________________________________________________ 

Cargo (exemplo: Sócio administrador, procurador, etc): ________________________ 

_____________________________________________________________________ 

CPF: _____________________  RG: _______________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/___________ 

Endereço residencial completo: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Cidade _________________________ estado: ______________________________  

CEP ____________________ 

E-mail institucional: __________________________________________________ 

E-mail pessoal: _____________________________________________________ 

Telefones: (___) __________________ (___) ______________________ 
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ANEXO IX 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___/____ 

PROCESSO Nº. ___/____ 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução, 

organização e realização de espetáculo de rodeio pelo período de 05 dias, incluindo o fornecimento 
de todas as estruturas e equipamentos, com montagem e desmontagem, disponibilização de 
animais, juiz, salva vidas, locutor de rodeio e peões profissinais, praça de alimentação, som e 
iluminação para shows e rodeio, locação de tendas, banheiros químicos, geradores, sistema de 
catraca para contagem de público, gradil para exposição de animais, seguros do público, 
competidores e trabalhadores, projeto e emissão de AVCB da festa, veterinário e segurança do 
evento “53ª Festa do Peão de Rodeio de Novo Horizonte”, ambulância e pessoal especializado nos 
primeiros socorros aos peões, estacionamento de veículos, tudo em conformidade com o presen te 
termo de referência. 
 
PROPONENTE:  

C.N.P.J: 

ENDEREÇO: 

FONE: 

EMAIL: 

CONTATO 

 

VALOR GLOBAL 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1      

2      

...      

 

Declaramos conhecer e aceitar as condições específicas e gerais desta licitação e 

comprometemo-nos a fornecer o LOTE, pelo preço unitário proposto. 

 

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data de 

apresentação da mesma. 

  

 

 

________________, ___ de ____________ de ____ 

 

 

__________________________________ 

Representante legal 

 

 

(ESTA PROPOSTA DEVERÁ SER APRESENTADA DENTRO DO ENVELOPE Nº. 01) 
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ANEXO X 

 
EDITAL DE PREGÃO Nº ---/---- 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 

ART.  81 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SP 

 

 

 

A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio 

de seu representante legal o Sr..................................................., portador da carteira de identidade 

nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA, especialmente para o EDITAL DE 

PREGÃO Nº ---/----, que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha 

parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Servidores, Secretários, Coordenadores ou 

equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por 

adoção, conforme dispõe o Art. 81 da Lei Orgânica do Município de Novo Horizonte - SP.  

 

 

___________, ____ de _____________ de 20__.  

 

 
 

 

Nome e assinatura do representante legal da proponente. 
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