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PREÂMBULO 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, por intermédio do seu pregoeiro designado pela Portaria nº 
053/2015, do dia 16 de janeiro de 2015 e equipe de apoio, torna público, para ciência dos interessados, que às 
10h00 do dia 30 de junho de 2015 ou caso não haja expediente nesta data, no primeiro dia útil subsequente, 
realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO GLOBAL visando à 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A FIM DE 
PRESTAR ASSESSORIA EM SERVIÇOS, MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVA AO PROJETO 
“ESPORTE PARA TODOS”. Consoante ao Decreto Municipal nº 040/2013, à Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 
e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, bem como pelo Decreto Federal nº 3.555/00. As 
empresas interessadas poderão obter o Edital diretamente na sala da comissão, mediante entrega de um CD ou 
pen drive, situada na Praça Agamenon Magalhães, s/n – Centro – Paulista/PE, no horário das 08h00 às 13h00, de 
segunda a sexta-feira. 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A FIM DE PRESTAR ASSESSORIA EM SERVIÇOS, MANUTENÇÃO, 
COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVA AO PROJETO “ESPORTE PARA TODOS”. 
 
1.2. Integram o presente instrumento convocatório, como anexos, os seguintes documentos: 
 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  
ANEXO II - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
ANEXO V - DADOS CADASTRAIS 
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO 
 
1.3. A descrição detalhada contendo as especificações e condições da prestação dos serviços a serem 
contratados estão discriminadas nos anexos deste instrumento convocatório que deverão ser estritamente 
observados pelas licitantes, quando da elaboração de suas propostas. 
 
2. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
2.1. Somente a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE PREGÃO está autorizada a prestar oficialmente 
informações ou esclarecimentos a respeito deste Pregão. As eventuais informações de outras fontes não serão 
consideradas como oficiais; 
 
2.2. Os interessados que desejarem maiores esclarecimentos acerca da presente licitação poderão endereçar 
solicitação por escrito à CPL PREGÃO, situada na Praça Agamenon Magalhães, s/n – Centro – Paulista/PE, no 
horário das 08h00 às 13h00, de 2ª feira a 6ª feira, em até 02 (dois) dias úteis antes da data para abertura do 
certame, tendo a administração 02 (dois) dias úteis para responder; 
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2.3. A solicitação de informações não motivará prorrogação da data de licitação, salvo se, a juízo da COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA PREGÃO forem substanciais. Neste caso, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO reabrirá 
o prazo de 08 (oito) dias úteis entre a comunicação aos interessados e a data de recebimento dos Envelopes; 
 
2.4. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO não assume responsabilidade alguma relacionada com proposta de licitantes 
que não obtiveram este Edital e seus Anexos diretamente com a Comissão de Licitação. Em consequência, não 
serão aceitos protestos ou reclamações de licitantes em relação a tais documentos e suas emendas, se houver.   
 
3. DO VALOR ESTIMADO 
 
3.1. O Valor estimado máximo para contratação dos serviços é de R$ 2.179.400,00 (dois milhões cento e setenta 
e nove mil e quatrocentos reais). 
 
3.2. No preço ofertado dos serviços deverão estar inclusos os custos, impostos e taxas (federais, estaduais e 
municipais), pessoal, material e manutenções necessários ao cumprimento do objeto. 
 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas decorrentes da contratação destes serviços correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

RECURSOS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO GERAL UNIÃO 

R$ 2.000.000,00 – Dois milhões de reais. 

PROGRAMA DE TRABALHO 27.811.2035.20YA.0001.0001 

NATUREZA DE DESPESA 33.30.41 

FONTE 100 

 

R$ 179.400,00 – Cento e setenta e nove mil quatrocentos reais. 

ATIVIDADE 4316 – Promoção do Lazer e Desportos 

ELEMENTO 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

FONTE 10200 – Convênios 

 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 
 
5.1. Poderão participar da presente licitação, pessoas jurídicas, do ramo pertinente ao objeto desta licitação e 
que comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos neste PREGÃO PRESENCIAL. 
 
5.2. É vedada, na presente licitação, a participação de: 
 
5.2.1 Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura Municipal do Paulista. 
5.2.2. Empresas cujos dirigentes, sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura 
Municipal do Paulista, respeitando o disposto no inciso III, do artigo 9º, da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, e Pessoas Jurídicas das quais participem membros, servidores ou servidores a disposição 
desta Prefeitura Municipal do Paulista como sócios, gerentes ou diretores. 
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5.2.3. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 
 
5.3. As empresas participantes poderão ser representadas no processo por seus titulares ou por representantes 
legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de quaisquer atos deste 
procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de recurso e desistência expressa dos mesmos e, 
ainda, poderes expressos para assinatura de Contratos; 
 
5.4. A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes documentos, em original ou cópia 
autenticada, no seu prazo de validade e na abrangência do seu objeto, acompanhados de cédula de identidade 
ou outro documento de identificação de Fé Pública do representante: 
 
5.4.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 
comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no 
cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura, devidamente atestada sua autenticidade; 
5.4.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração, público ou particular, com firma reconhecida 
do qual constem poderes específicos para firmar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, que comprove os poderes do mandante para outorga; 
 
6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
6.1. Os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇOS serão recebidos no 
endereço mencionado no preâmbulo deste edital, em sessão pública de processamento do PREGÃO 
PRESENCIAL, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 
 
6.2. As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em dois envelopes 
fechados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A 
FIM DE PRESTAR ASSESSORIA EM SERVIÇOS, MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVA AO 
PROJETO “ESPORTE PARA TODOS”. 

[Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 
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ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A 
FIM DE PRESTAR ASSESSORIA EM SERVIÇOS, MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVA AO 
PROJETO “ESPORTE PARA TODOS”. 

[Razão social da empresa licitante] 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 
7. APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1. O licitante deverá apresentar Declaração de cumprimento das condições de Habilitação, podendo utilizar 
como modelo o estabelecido no ANEXO II deste Edital. 
 
8. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 01) 
 
8.1. A PROPOSTA DE PREÇOS, apresentada no Envelope nº 01 será apresentada em uma via, na língua 
portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel timbrado da 
empresa proponente, devidamente carimbada e assinada pelo representante legal da licitante na última página 
e rubricada nas demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificações técnicas e 
condições estabelecidas no respectivo Termo de Referência. 
 
8.2. A proposta deverá conter preço unitário e total fixo, reajustável de acordo com o estabelecido no Termo de 
Referência, em moeda corrente nacional, com todos os custos incidentes, tais como: despesas decorrentes de 
impostos, taxas, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, demais encargos 
cabíveis e outros. 
 
8.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da entrega das propostas. 
 
8.4. Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade fica estabelecido que este prazo seja o estipulado 
no edital. 
 
8.5. A proposta deverá conter nome, identidade, CPF, profissão e endereço do representante legal da empresa 
que assinará o Contrato, na hipótese de vencedora do certame. 
 
8.6. As propostas deverão apresentar a marca dos produtos. 
 
9. DOS PREÇOS  
 
9.1. Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, ou com preços manifestamente inexequíveis, podendo para tanto, 
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exigir-se por ocasião da análise de preços, a demonstração da viabilidade dos mesmos, através de 
documentação que comprove que os custos são coerentes com os de mercado: 
 
9.2. Também será considerada manifestamente inexequível a proposta que não atender ao disposto no artigo 
48, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
 
9.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
9.4. Para cada licitante só será admitida uma única proposta de preço, sob pena de desclassificação. 
 
9.5. Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às características 
técnicas, prazos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus 
termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão 
analisadas pelo Pregoeiro. 
 
9.6. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à 
reunião de abertura do envelope “Proposta de Preços” e com poderes para esse fim, sendo desclassificado o 
licitante que não satisfizer tal exigência. 
 
9.7. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aquelas constantes dos 
documentos apresentados dentro do Envelope nº 02 –“Documentos de habilitação”. 
 
9.8. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos. 
 
9.9. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, 
ou seja, no mínimo 90 (noventa) dias e, caso persista o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, este 
poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 
 
9.10. A Licitante que apresentar preços unitários ou totais superiores a da planilha do edital estará 
automaticamente desclassificada. 
 
10.  DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
10.1. O licitante classificado, provisoriamente, em primeiro lugar deverá adequar sua proposta ao seu lance ou 
negociação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da realização do pregão. A não 
apresentação ensejará aplicação das penalidades legalmente previstas, bem como na sua desclassificação. 
 
10.2. A adequação da proposta deverá atender a todos os requisitos estabelecidos neste instrumento 
convocatório. 
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11. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
11.1. O ENVELOPE “02” (documentos de habilitação) deverá conter em uma única via os documentos abaixo 
relacionados, para habilitação legal, os quais poderão ser apresentados em original, cópia autenticada por 
cartório ou publicação na imprensa oficial, ou ainda, serem autenticadas por membro da CPL. Neste caso, as 
fotocópias deverão vir acompanhadas dos originais e apresentadas à comissão de PREGÃO da PREFEITURA 
MUNICIPAL DO PAULISTA para a necessária autenticação. SÓ SERÃO ACEITAS CÓPIAS LEGÍVEIS (não será aceita 
cópia em papel para FAX). 
 
11.2. Todas as folhas dos documentos constantes dos envelopes deverão ser rubricadas da primeira à última 
folha, preferencialmente numeradas, na ordem solicitada, de modo a refletir o seu número exato. 
 
11.3. Os documentos emitidos via internet por órgão ou entidades públicas e suas cópias reprográficas 
dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no documento 
apresentado, os mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão. A administração não se 
responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 
 
11.4. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
11.4.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, manifesto de acordo com o objeto do certame. 
11.4.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor devidamente registrado com objeto social 
expressamente pertinente ao objeto do certame e, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de 
sociedades por ações, seu ato constitutivo, estatuto ser também acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores.  
11.4.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 
 
11.5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL 
 
11.5.1. Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
11.5.2. Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Dívida 
Ativa da União, unificada ou não) dentro do prazo de validade. 
11.5.3. Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante, dentro do prazo de validade. 
11.5.4. Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, dentro do prazo de validade. 
11.5.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito – CND). 
11.5.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF). 
11.5.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
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11.6. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
11.6.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já exigíveis, assinados por 
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade 
e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 03 
(três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do 
ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP/DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV 
ou de outro indicador que o venha substituir; 
 
11.6.2. As demonstrações que comprovem a boa situação financeira da licitante serão analisadas através do 
seguinte índice: 
 
LIQUIDEZ GERAL =  ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO    ≥ 1 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
SOLVÊNCIA GERAL =  ____________ATIVO TOTAL________________  ≥ 1 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
ENDIVIDAMENTO TOTAL =  PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ≤ 1 
 ATIVO TOTAL 

 
11.6.3. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação 
do objeto licitado. 
11.6.4. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida dentro de um prazo 
máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão pública de processamento deste Pregão, pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade constante no documento. Apresentação obrigatória 
para todos os itens licitados. 
 
11.7. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICÃO TÉCNICA 
 
11.7.1. Comprovação através de certidões e/ou atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e 
prazo com o objeto da licitação; 
11.7.2. Não será(ao) aceito(s) atestado(s) emitido(s) pelo licitante em seu próprio nome, nem algum outro que 
não tenha originado de contratação. 
11.7.3. Apresentação de Certificado do CADASTRUR, conforme lei 11.771/2008, com a especificidade de 
realização de eventos; 
11.7.4. Apresentação de alvará de funcionamento. 
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11.8. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
11.8.1. Declaração, para atender ao disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 
9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme modelo constante no ANEXO III deste edital; 
11.8.2. Declaração expressa do responsável pela empresa, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos 
à habilitação, conforme modelo constante no ANEXO IV deste edital; 
11.8.3. Apresentar declaração de dados cadastrais preenchida, conforme modelo constante no ANEXO V deste 
Edital. 
 
12. DA COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
12.1. As licitantes, para o enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 
objetivando a aplicação da Lei Complementar nº 147/14, deverão apresentar Declaração devidamente assinada 
pelo representante legal de que é ME ou EPP, nos termos dos  incisos I e II do Artigo 3º da LC nº 147/14, bem 
como de que não possui nenhum dos impedimentos constantes do §4º do mesmo Artigo. Modelo constante no 
ANEXO VI deste Edital; 
 
12.2. A não apresentação da Declaração disposta no item 12.1 implica na RENÚNCIA ao direito de aplicação da 
Lei Complementar nº 147/14; 
 
12.3. A falsidade da Declaração apresentada, referida no item 12.1, objetivando os benefícios da Lei 
Complementar nº 147/14 caracteriza o crime previsto no Artigo 299 do Código Penal (crime de falsidade 
ideológica), sem prejuízo das sanções previstas neste PREGÃO; 
 
12.4. Para fins de obtenção dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 147/14, as Microempresas 
(ME) e/ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão comprovar essa condição mediante apresentação da 
seguinte documentação: 
 
a) Empresas optantes pelo Simples Nacional, regida pela Lei Complementar nº 147/14: 
 

 Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, 
www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm; 

 Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos 
no § 4º do artigo 3º da LC 147/14; 

 
b) Empresas não optantes pelo Simples Nacional, regido pela Lei Complementar nº 147/14: 
 

 Balanço patrimonial e Demonstrações do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta 
dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do art. 3º da LC 147/14; 

 Cópia da Declaração de Informação Econômico – Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e respectivo recibo de 
entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm
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 Comprovante de Inscrição e situação cadastral no CNPJ, com prazo de emissão de no máximo 90 (noventa) 
dias anteriores à data de abertura da sessão. 

 
12.4.1. Os itens relacionados acima (12.4), para efeito de comprovação da condição de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela Junta Comercial. 
 
12.5. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação da regularidade fiscal, 
ainda que apresente alguma restrição; 
 
12.6. Havendo restrição na regularidade fiscal da ME e/ou EPP, será assegurado o prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados do momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, podendo tal prazo ser 
prorrogado por igual período, a critério da Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativa. 
 
13. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 
 
13.1. No horário e local indicado no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame; 
 
13.2. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 
13.3. Finalizado o credenciamento, não será mais admitido nenhum licitante ao certame. 
 
13.4. Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação e, em envelopes separados, a Proposta de Preços (ENVELOPE Nº 01) e os Documentos 
de habilitação (ENVELOPE Nº 02). 
 
13.5. O Pregoeiro examinará, com auxílio da equipe de apoio, a aceitabilidade do menor preço e a 
compatibilidade do objeto proposto com o especificado neste Edital, decidindo motivadamente a respeito. 
 
13.6. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
13.6.1. Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital e seus Anexos; 
13.6.2. Que apresentem preço baseado, exclusivamente, em proposta dos demais licitantes; 
13.6.3. Que não atendam aos requisitos estabelecidos nos itens e subitens do presente instrumento 
convocatório. 
 
13.7. Caso o pregoeiro julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião em qualquer fase 
a fim de que tenha melhores condições de analisar as propostas ou documentos apresentados, encaminhando-os 
às áreas envolvidas para manifestação ou para promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar 
inicialmente, devendo proceder ao registro em ata, da suspensão dos trabalhos e a continuidade dos mesmos. 
 



 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

PROCESSO Nº 038/2015 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 

 

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro, Paulista-PE – CNPJ nº 10.408.839/0001-17 – Fone: 3371-1317 
E-mail – cpl.pregao@paulista.pe.gov.br 

10 

 
 

13.8. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como 
correto o preço por extenso. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
13.9. Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL. As 
propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 
 
13.9.1. Seleção das propostas com menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquele; 
13.9.2. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as 
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, 
serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes; 
13.9.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio para definição da sequência de 
lances, com a participação de todas as licitantes. 
 
13.10. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma 
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. 
 
13.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 
preço, observado o intervalo mínimo entre os lances, estipulado pelo Pregoeiro na ocasião da sessão; 
 
13.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 
formulação de lances. O Pregoeiro fará, então, a classificação das propostas dos licitantes que efetuaram lances 
ou não, na ordem crescente dos valores. 
 
13.13. Encerrada a fase de lances, o Pregoeiro verificará a existência de direito de preferência de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte, na forma dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 
147/2014, adotando-se os seguintes procedimentos: 
 
13.13.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte. 
13.13.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao menor preço. 
13.13.3. Verificado o empate na forma do subitem anterior, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 
bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela até então de menor valor, situação em que 
será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
13.13.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar 
nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
13.13.5. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 
deste Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem deste 
Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
13.13.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
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13.13.7. Na hipótese da não contratação de micro ou pequenas empresas nos termos previstos nos subitens e, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente de menor preço. 
 
13.14. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 
 
13.15. Considerada aceitável a oferta de MENOR PREÇO GLOBAL, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
 
13.16. A verificação da autenticidade dos documentos emitidos será realizada pelo Pregoeiro, sendo os mesmos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
13.17. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e 
declarado vencedor provisório do certame, até o atendimento total deste Edital, quando então será considerado 
o vencedor do certame. 
 
13.18. Se a oferta não for aceitável ou, ainda, desatender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará 
a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso 
positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 
cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor provisório. 
 
13.19. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, 
pela equipe de apoio e pelos representantes legais dos licitantes presentes à sessão deste Pregão. 
 
13.20. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes contendo a Documentação, não 
caberá desclassificar os licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos 
supervenientes. 
 
13.21. Após o encerramento de quaisquer das sessões, será lavrada ata de reunião, para assentamento de fatos 
relevantes que ocorreram que deverá ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos representantes legais 
e/ou procuradores dos licitantes presentes. 
 
13.22. Toda e qualquer declaração feita pelos representantes legais e/ou procuradores dos licitantes deverão 
constar em ata. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre assuntos relacionados com a sessão 
respectiva que não tiverem registro na referida ata. 
 
13.23. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes inabilitados, o Pregoeiro poderá fixar o 
prazo de até 08 (oito) dias úteis, nos termos do art. 48, § 3º, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
para apresentação de outras propostas ou nova documentação, escoimadas das causas da desclassificação ou 
inabilitação. 
 
14. RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1. Declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões do 
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recurso, ficando os demais desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos. 
 
14.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento do 
processo à autoridade competente para a homologação. 
 
14.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente 
informado, à autoridade competente. 
 
14.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento. 
 
14.5. O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
14.6. Os recursos deverão ser entregues no prazo legal, no Protocolo da CPL da Prefeitura Municipal do Paulista, 
localizado na Praça Agamenon Magalhães s/n, Centro – Paulista – PE, de segunda à sexta-feira, das 08:00h às 
13:00h. 
 
14.7. Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
 
15. DO LOCAL E PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
15.1. Serão atendidos os bairros do município de Paulista conforme distribuição: 
 

BAIRROS E ABRANGÊNCIA 
Nº DE 

OFICINAS 
MODALIDADES E ATIVIDADES A SEREM 

DESENVOLVIDAS 

JARDIM PAULISTA – (JARDIM PAULISTA ALTO E BAIXO; 
JARDIM DAS ILUSÕES, RADAM E COMUNIDADE DOS 
CANOS) 

04 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, 
palestras de saúde e meio ambiente. 

PARATIBE – (ARTHUR LUNDGREN I E II; COMUNIDADE 
DA VAGE; JARDIM VELHO.) 

04 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, 
palestras de saúde e meio ambiente. 

MARANGUAPE I – (JARDIM MARANGUAPE E SITIO DO 
JORGE) 

02 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, 
palestras de saúde e meio ambiente. 

MARANGUAPE II – (MARANGUAPE II E NOVO PRATA) 02 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, 
palestras de saúde e meio ambiente. 

CONCEIÇÃO – (CONCEIÇÃO I e II; NOSSA SENHORA DO Ó; 
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) 

03 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, 
palestras de saúde e meio ambiente. 
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PAU AMARELO – (PAU AMARELO; BEIRA MAR E CHEGA 
MAIS) 

03 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, 
palestras de saúde e meio ambiente. 

TURURU – (LOTEAMENTO GILBERTO FREIRE; 
COMUNIDADE DO MEIO E CONJUNTO PRAIA JANGA; 
JANGA) 

04 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, 
palestras de saúde e meio ambiente. 

ENG. MARANGUAPE – (ENG. MARANGUAPE; 
COMUNIDADE SÃO PEDERO E CHEGA MAIS.) 

03 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, 
palestras de saúde e meio ambiente. 

MIRUEIRA – (SANTA CASA; MIRUEIRA E VILA DA CHESF) 03 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, 
palestras de saúde e meio ambiente. 

JAGUARANA – (RIACHO DE PRATA; ALAMEDA PAULISTA 
E ANTONIO MARIA) 

03 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, 
palestras de saúde e meio ambiente. 

TOTAL DE OFICINAS 31  

 
15.2. O Festival Esportivo e de lazer ESPORTE PARA TODOS acontecerá no período de abril a novembro de 2015. 
 
15.3. Metodologia: 
 
15.3.1. A execução do projeto dar-se-ia da seguinte forma: o projeto atenderá 360 (trezentos e sessenta) 
crianças e jovens dentro da faixa etária de 07 a 16 anos, divididas em 02 (dois) turnos sendo 180 (cento e 
oitenta) pelo período da manhã e 180 (cento e oitenta) no período da tarde, distribuídas nas 06 (seis) oficinas 
previstas no projeto, onde cada oficina terá no máximo 30 (trinta) crianças e jovens. Os conteúdos a serem 
trabalhados nas oficinas serão definidos conforme faixa etária das crianças e jovens. Funcionará no período de 
02 (dois) dias, ou seja, começará no sábado e terminará no domingo. Os bairros a serem atendidos bem como o 
cronograma de execução das oficinas estão especificados neste projeto.  
 
16. DO PAGAMENTO 
 
16.1. A CONTRATANTE providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste Edital. 
 
16.2. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos após a realização do evento, após a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, 
comprovando a prestação dos serviços. 
 
16.3. A CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com 
as especificações constantes no Termo de Referência. 
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17. DA FISCALIZAÇÃO  
 
17.1. A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que 
lhe convier; 
 
17.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 
 
17.3. A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 
CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 
 
18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
18.1. Executar o objeto deste edital cumprindo os prazos, os critérios de qualidade técnica, os serviços descritos 
no Termo de Referência, e os custos discriminados em sua proposta; 
 
18.2. A contratada deverá observar o período de entrega dos materiais previstos para a realização do referido 
evento que será de até 05 (cinco) dias antes do evento. 
  
18.3. Apresentar documentação que comprove estar quite com os órgãos de controle e registro previdenciário e 
fazendário (federal, estadual e municipal); 
 
18.4. Apresentar documentação que comprove estar em dia com os órgãos reguladores e de fiscalização das 
atividades exercidas pela mesma; 
 
18.5. Responsabilizar-se por todos os custos de mão de obra, encargos sociais trabalhistas e previdenciários, 
tributos, taxas de embarque e quaisquer outros, que incidam sobre a prestação dos serviços a serem 
executados; 
 
18.6. Cumprir a programação de execução do serviço.  
 
19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
  
19.1. Permitir, sob supervisão, que o pessoal técnico da empresa contratada tenha acesso às informações 
contempladas por este processo licitatório, respeitadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio, 
das pessoas e das informações.  
 
19.2. Efetuar o pagamento à empresa contratada dentro dos prazos preestabelecidos neste Edital.  
 
19.3. Acompanhar e fiscalizar a execução da prestação de serviços, por Representante da Administração, 
especificamente designado por Portaria, que atestará as Notas Fiscais para fins de pagamento, comprovado o 
fornecimento de forma correta.  
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19.4. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação 
de serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 
 
20. DO CONTRATO 
 
20.1. A empresa vencedora do certame terá o prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, 
para assinar o Contrato. 
 
20.2. O contrato deverá ser assinado por quem de direito, dentro do prazo supramencionado, na Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, sito na Praça Agamenon Magalhães, s/n – Centro – Paulista/PE, podendo ser retirado de tal 
órgão por procurador habilitado para que o representante da empresa possa assiná-lo. 
 
20.3. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas pela 
Administração Pública. 
 
20.4. Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será 
verificada a aceitabilidade da proposta e a habilitação de outra licitante, observada a ordem de classificação e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora, a ela adjudicado o objeto do certame e convocada para celebrar o contrato. 
 
20.5. A contratação será precedida da emissão de Nota de Empenho, sendo convocada a adjudicatária para 
assinatura do termo de contrato. 
 
21. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
21.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
21.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
21.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93 ou nas hipóteses do artigo 79 do 
mesmo diploma legal, quando cabível. 
 
21.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
 
22. PENALIDADES 
 
22.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
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falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal. 
 
22.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
I - advertência; 
II – multa, nos seguintes termos: 
 
a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 
contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 
b) pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez 
por cento) do valor total contratado; 
c) pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% 
(zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 
d) pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 5 
(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 
 
22.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos. 
 
22.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima. 
 
22.5. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação 
da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas 
correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual. 
 
22.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 
 
22.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
22.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 
 
22.9. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação 
de multa ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do 
contrato, caso esta tenha sido dada em dinheiro. 
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22.10. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que 
comporte pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa. 
 
22.11. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
22.12. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
23.1. Caso o adjudicatário não compareça para assinar o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias corridos do 
recebimento do aviso, ou, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não apresentar 
situação regular, de que trata o item, deste Edital, a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA poderá convocar, para 
substituir a empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a 
aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, 
observado o interesse público; 
 
23.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada 
a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade 
e a segurança da contratação; 
 
23.3. O resultado do presente certame será divulgado em DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE, bem como os demais atos 
pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação.  
 
23.4. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para 
retirada na sala da Comissão Permanente de Licitação de Pregão, localizada na Praça Agamenon Magalhães, s/n - 
Centro – Paulista/PE, durante o período de 05 (cinco) dias úteis após a homologação deste processo. Findo este 
prazo, os referidos envelopes serão destruídos; 
 
23.5. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas e dentro do horário de 
funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA/PE, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, devendo protocolar o pedido exclusivamente na 
Superintendência de Compras e Licitação, situada na Praça Agamenon Magalhães, s/n - Centro – Paulista/PE, 
cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo de 01 (um) dia útil ou 24h (vinte e quatro horas). A 
petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital; 
 
26.6. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o 
fizer no prazo previsto no subitem deste Edital; 
 
26.7. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório; 
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26.8. Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas nem alterar a relação dos documentos exigida neste Edital; 
 
26.9. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, observada a legislação pertinente 
à matéria; 
 
26.10. O(s) vencedor(es) desta licitação deverá(ão) manter as condições de habilitação apresentada na licitação; 
 
26.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca da Cidade do Paulista; 
 
26.12. Não será permitido o uso de celulares durante a sessão deste Pregão, salvo mediante autorização do 
Pregoeiro; 
 
26.13. Todos os elementos fornecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA e que integram o presente 
Pregão e seus anexos, são complementares entre si. Qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em 
outro, será considerado como especificado e válido; 
 
26.14. O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não reste 
infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 
 
26.15. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública; 
 
26.16. A licitação não implica na contratação por parte da Prefeitura Municipal do Paulista. Até a entrega da Nota 
de Empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Prefeitura Municipal do Paulista tiver conhecimento de qualquer 
fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua 
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa; 
 
26.17. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a PREFEITURA 
MUNICIPAL DO PAULISTA não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório; 
 
26.18. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação; 
 
26.19. A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DO 
PAULISTA; 
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26.20. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde 
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de Pregão Presencial; 
 
26.21. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal, 
através do seguinte número: (81) 3371-1317.  
 
26.22. A inadimplência do licitante, com referência aos encargos, não transfere a responsabilidade por seu 
pagamento à Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, nem poderá onerar o objeto deste 
Pregão, razão pela qual o licitante vencedor renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 
ou passiva, com a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA; 

 
 

Paulista, 18 de maio de 2015. 
 
 
 

MARCOS VERÍSSIMO DE FRANÇA 
PREGOEIRO  
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 
Contratação de Pessoa Jurídica especializada para realização do evento esportivo denominado ESPORTE PARA 
TODOS, que ocorrerá no período de abril a novembro de 2015, no município do Paulista, conforme 
especificações contidas neste Termo de Referência. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
Cabe ao Estado, oferecer condições para o desenvolvimento do desporto brasileiro, conforme o disposto no 
inciso II do Art. 217 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, “É dever do Estado fomentar 
práticas esportivas formais e não formais, como direito de cada um, e assume a condição de direito, na 
dimensão da inclusão social e educacional, legitimado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo IV, 
art.59. “Os Municípios, com apoio dos Estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e 
espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e juventude”.  
 
A Lei de Diretrizes e Bases (9.394/96), que normativa a educação nacional, também valoriza em seus princípios 
as atividades extracurriculares, dentre elas o Esporte, como fator imprescindível ao desenvolvimento escolar. 
 
O Esporte representa um método eficaz para trabalhar as habilidades das pessoas, principalmente na fase 
infantil, momento de formação e transformação humana, trazendo benefícios para todas as fases da vida. As 
atividades esportivas utilizam temas transversais, tais como: meio ambiente, sexualidade, afetividade, drogas, 
relacionamento familiar, lazer como necessidade individual e social, compreensão dos limites físicos corporais, 
solidariedade, participação social e política. 
  
O Esporte é tradicionalmente conhecido pelos benefícios que traz ao desenvolvimento humano, na contribuição 
para a formação física e intelectual. Estabelecendo conceitos de liderança, trabalho em equipe e disciplina, que 
são estimulados desde a infância, de maneira a formar indivíduos mais solidários e com sentido de cooperação. 
 
Como princípios o esporte está comprometido com a reversão do quadro de injustiça, da exclusão e 
vulnerabilidade social ao qual se submete grande parcela de nossas crianças e jovens. 
 
A realização de eventos que contemplem a ocupação do tempo livre e espaço de lazer a partir de ações 
transversais que envolvam temas afetos ao meio ambiente, à educação, à cultura e a saúde entre outros, são 
importantíssimos no universo desses indivíduos.  
 
O ESPORTE PARA TODOS é uma iniciativa da Secretaria de Políticas Sociais, Esportes e Juventude que visa 
mobilização estudantes, professores, e a comunidade local, em um evento esportivo que favorece a socialização 
e a disseminação da cultura esportiva em nosso município.  
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O PROJETO ESPORTE PARA TODOS, visitará os bairros indicados do nosso município realizando várias atividades 
recreativas, esportivas e culturais, reunindo-se com a comunidade local e com os poderes públicos durante 02 
(dois) dias.  
 
Os bairros contemplados receberão durante 02 (dois) dias consecutivos o projeto, que atenderá 
aproximadamente 360 (trezentos e sessenta) crianças e jovens durante, onde serão atendidos 10 (dez) bairros 
com suas abrangências, durante os 08 (oito) meses de sua execução, com a realização de 31 (trinta e uma) 
oficinas que proporcionarão atividades de esporte, arte-educação e palestras de saúde e meio ambiente para as 
crianças e adolescentes dos colégios oficiais da rede pública municipal e comunidade local do município.   
 
Este projeto tem como objetivo, viabilizar o acesso ao esporte e ao lazer às comunidades carentes dos bairros do 
município de Paulista, visando o crescimento pessoal e social dos participantes, através da descentralização das 
ações da utilização dos espaços públicos como parques, quadras, ginásios, praças e campos como áreas de lazer 
permanentes, onde as crianças e jovens na faixa etária de 07 a 16 anos tenham a possibilidade de vivenciar todo 
tipo de manifestação da cultura corporal (dança, esporte, lutas, jogos, ginástica, etc.), de forma livre e gratuita, 
reforçando a proposta da inclusão social da Secretaria de Políticas Sociais, Esportes e Juventude. 
 
Por acreditarmos ser de fundamental importância a ocupação do tempo livre das crianças e jovens com 
atividades formadoras de caráter lúdico é inclusivo, por isso estamos apresentando esta proposta que visa 
promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens como fator de formação da cidadania e 
melhoria da qualidade de vida, prioritariamente daqueles que se encontra em áreas de vulnerabilidade social e 
regularmente matriculadas na rede pública de ensino ou não. 
 
3. PÚBLICO ALVO 
 
O evento visa mobilizar a participação de 11.160 crianças e jovens, na faixa etária 07 a 16 anos. 
 
4. O EVENTO 
 
4.1. O Festival Esportivo e de lazer ESPORTE PARA TODOS acontecerá no período de abril a novembro de 2015. 
 
4.2. Metodologia 
 
A execução do projeto dar-se-ia da seguinte forma: o projeto atenderá 360 (trezentos e sessenta) crianças e 
jovens dentro da faixa etária de 07 a 16 anos, divididas em 02 (dois) turnos sendo 180 (cento e oitenta) pelo 
período da manhã e 180 (cento e oitenta) no período da tarde, distribuídas nas 06 (seis) oficinas previstas no 
projeto, onde cada oficina terá no máximo 30 (trinta) crianças e jovens. Os conteúdos a serem trabalhados nas 
oficinas serão definidos conforme faixa etária das crianças e jovens. Funcionará no período de 02 (dois) dias, ou 
seja, começará no sábado e terminará no domingo. Os bairros a serem atendidos bem como o cronograma de 
execução das oficinas estão especificados neste projeto. 
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5. PROGRAMAÇÃO 
 
5.1. O período de execução do projeto é de abril a novembro de 2015, seguindo a seguinte programação e 
atividades durante a execução das oficinas propostas conforme quadro de distribuição abaixo: 
PERÍODO DA MANHÃ 
 

HORÁRIO 
VERMELHO 

(7, 8 E 9 ANOS – 60 ALUNOS) 
AZUL  

(10,11 E 12 ANOS – 60 ALUNOS) 

AMARELO 
(13, 14, 15 E 16 ANOS – 60 

ALUNOS) 

GRUPO 01 GRUPO 02 GRUPO 01 GRUPO 02 GRUPO 01 GRUPO 02 

08h30/09h30 
Oficina de 

Futsal 
Oficina de 

voleibol 
Oficina de 
Atletismo 

Oficina de Judô 
Oficina de Arte 

Educação 

Oficina de 
Jogos 

Populares 

09h30/09h50 LANCHE 

09h50/10h50 
Oficina de 
Atletismo 

Oficina de Judô 
Oficina de Arte 

Educação 
Oficina de Jogos 

Populares 
Oficina de Futsal 

Oficina de 
voleibol 

10h50/11h00 INTERVALO – PALESTRAS DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

11h00/12h00 
Oficina de 

Arte 
Educação 

Oficina de 
Jogos 

Populares 

Oficina de 
Futsal 

Oficina de 
voleibol 

Oficina de 
Atletismo 

Oficina de 
Judô 

 
PERÍODO DA TARDE 
 

HORÁRIO 

VERMELHO 
(7,8 E 9 ANOS – 60 ALUNOS) 

AZUL 
(10, 11 E 12 ANOS – 60 ALUNOS) 

AMARELO 
(13, 14, 15 E 16 ANOS – 60 

ALUNOS) 

GRUPO 01 GRUPO 02 GRUPO 01 GRUPO 02 GRUPO 01 GRUPO 02 

14h00/14h30 
Oficina de 

Futsal 
Oficina de 

voleibol 
Oficina de 
Atletismo 

Oficina de Judô 
Oficina de Arte 

Educação 

Oficina de 
Jogos 

Populares 

14h30/14h50 LANCHE 

14h50/15h50 
Oficina de 
Atletismo 

Oficina de Judô 
Oficina de Arte 

Educação 

Oficina de 
Jogos 

Populares 

Oficina de 
Futsal 

Oficina de 
voleibol 

15h50/16h00 INTERVALO – PALESTRAS DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

16h00/17h00 
Oficina de 

Arte 
Educação 

Oficina de 
Jogos 

Populares 
Oficina de Futsal 

Oficina de 
voleibol 

Oficina de 
Atletismo 

Oficina de 
Judô 

 
6. INSCRIÇÕES 
 
6.1. Serão atendidos os bairros do município de Paulista conforme distribuição:  
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BAIRROS E ABRANGÊNCIA 
Nº DE 

OFICINAS 
MODALIDADES E ATIVIDADES A SEREM 

DESENVOLVIDAS 

JARDIM PAULISTA – (JARDIM PAULISTA ALTO E 
BAIXO; JARDIM DAS ILUSÕES, RADAM E 
COMUNIDADE DOS CANOS) 

04 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, palestras 
de saúde e meio ambiente. 

PARATIBE – (ARTHUR LUNDGREN I E II; 
COMUNIDADE DA VAGE; JARDIM VELHO.) 

04 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, palestras 
de saúde e meio ambiente. 

MARANGUAPE I – (JARDIM MARANGUAPE E SITIO 
DO JORGE) 

02 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, palestras 
de saúde e meio ambiente. 

MARANGUAPE II – (MARANGUAPE II E NOVO 
PRATA) 

02 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, palestras 
de saúde e meio ambiente. 

CONCEIÇÃO – (CONCEIÇÃO I e II; NOSSA SENHORA 
DO Ó; NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) 

03 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, palestras 
de saúde e meio ambiente. 

PAU AMARELO – (PAU AMARELO; BEIRA MAR E 
CHEGA MAIS) 

03 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, palestras 
de saúde e meio ambiente. 

TURURU – (LOTEAMENTO GILBERTO FREIRE; 
COMUNIDADE DO MEIO E CONJUNTO PRAIA 
JANGA; JANGA) 

04 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, palestras 
de saúde e meio ambiente. 

ENG. MARANGUAPE – (ENG. MARANGUAPE; 
COMUNIDADE SÃO PEDERO E CHEGA MAIS.) 

03 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, palestras 
de saúde e meio ambiente. 

MIRUEIRA – (SANTA CASA; MIRUEIRA E VILA DA 
CHESF) 

03 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, palestras 
de saúde e meio ambiente. 

JAGUARANA – (RIACHO DE PRATA; ALAMEDA 
PAULISTA E ANTONIO MARIA) 

03 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, palestras 
de saúde e meio ambiente. 

TOTAL DE OFICINAS 31  

 
6.2. Origem dos participantes: crianças e adolescentes dos colégios oficiais da rede pública municipal, estadual e 
comunidade local do município.   
 
6.3. Processo de seleção: será através de inscrição previamente agendada e programada nos bairros 
selecionados, sendo utilizados as unidades de ensino do município como apoio e associação de bairro.  
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7. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 
 

Descrição das Etapas e Fases Quant Unidade 
Quantidade

s de 
unidades 

Valor Unitário TOTAL 

ETAPA 01 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL  

ITEM 01 Contratação de Coordenador Geral 01 Mês 06 R$ 3.000,00 R$ 18.000,00 

ITEM 02 
Contratação de Coordenador 
Pedagógico 

01 Mês 06 R$ 2.400,00 R$ 14.400,00 

ITEM 03 
Contratação de Coordenador 
Logístico 

01 Mês 06 R$ 2.000,00 R$ 12.000,00 

ITEM 04 
Contratação de Coordenador de 
Esporte 

01 Mês 06 R$ 2.000,00 R$ 12.000,00 

ITEM 05 
Contratação de Professor de Arte e 
Educação 

01 Mês 06 R$ 1.000,00 R$ 6.000,00 

ITEM 06 
Contratação de Professores de 
Educação Física 

08 Mês 06 R$ 1.200,00 R$ 57.600,00 

ITEM 07 Contratação de Arte Educadores 04 Mês 06 R$ 900,00 R$ 21.600,00 

ITEM 08 Contratação de Pessoal de Apoio 20 Diária 62 R$ 100,00 R$ 124.000,00 

ITEM 09 
Pagamento de Encargos Sociais e 
Impostos 

01 VB 01 R$ 95.616,00 R$ 95.616,00 

TOTAL GERAL R$ 361.216,00 

ETAPA 02 - COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO  

ITEM 01 

Confecção camisas para o pessoal da 
organização, Fabricada com 
tecnologia Dry, desenvolvida para 
equilibrar a temperatura entre o 
corpo e o ambiente com impressão 
em 4 cores. 

111 Und 01  R$ 40,00   R$ 4.440,00  

ITEM 02 
Calça de tactel, forrada com malha 
100% algodão com ajustes na cintura 
e nas barras. 100% Poliéster 

76 Und 01  R$ 60,00   R$ 4.560,00  

ITEM 03 
Shorts pessoal, com elástico e cordão 
na cintura, 100% poliéster 

76 Und 01  R$ 20,00   R$ 1.520,00  

ITEM 04 

Confecção de camisas Regata. 
Fabricada com tecnologia Dry, 
desenvolvida para equilibrar a 
temperatura entre o corpo e o 
ambiente. Garantindo maior 
respirabilidade do corpo e secagem 
rápida da camiseta.  Características: 

12000 Und 01  R$ 20,00   R$ 240.000,00  
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Dry em tecido, Composição: 100% 
poliéster. 

ITEM 05 
Confecção de boné em tactel, estilo 
japonês com aba inquebrável, com 
impressão estampada em silkscreen. 

12000 Und 01  R$ 16,00   R$ 192.000,00  

ITEM 06 
Confecção de bolsa de costa em 
tactel com impressão em silkscreen 
em 4 cores. 

12000 Und 01  R$ 14,00   R$ 168.000,00  

ITEM 07 
Garrafa Plástica tipo Squezze com 
logomarca do evento e parceiros com 
impressão em 04 cores 

12000 Und 01  R$ 12,00   R$ 144.000,00  

ITEM 08 

Rede de Vôlei com medidas: 9.50m, 
1.00m; Malha de 10cm; Fios de 
2.5mm; Lonas  de Algodão ou 
Sintética; 100% Polietileno (Nylon); 
com Cabos de aço e cabos sintético 
para Amarração e embalagens 
resistentes com zíper 

02 Par 01  R$ 250,00   R$ 500,00  

ITEM 09 
Rede de Futsal, em Polietileno 100% 
virgem, Tamanho Padrão (2,20m x 
3,20m); Fio 4mm Nylon 

02 Par 01  R$ 250,00   R$ 500,00  

ITEM 10 

Bola Oficial de Vôlei , com 12 gomos, 
confeccionada com microfibra. 
Exclusiva tecnologia Termotec com 
absorção de 0% de água 

30 Und 01  R$ 160,00   R$ 4.800,00  

ITEM 11 Bola de Basquete Oficial 30 Und 01  R$ 240,00   R$ 7.200,00  

ITEM 12 
Bola de Futsal Oficial, Termotec, com 
8 gomos, confeccionada com PU Ultra 
100%. 

30 Und 01  R$ 160,00   R$ 4.800,00  

ITEM 13 
Bomba de ar pedal de Alta Pressão, 
com pito 

02 Und 01  R$ 100,00   R$ 200,00  

ITEM 14 Calibrador 04 Und 01  R$ 50,00   R$ 200,00  

TOTAL GERAL R$ 772.720,00 

ETAPA 03 - CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE DIVULGAÇÃO  

ITEM 01 

Confecção faixas no formato 3X1m, 
em lona com impressão digital com 
acabamento em ilhós- descrever o 
texto!! 

120 Und 01 R$ 120,00 R$ 14.400,00 

ITEM 02 

Confecção de cartaz no formato A3 
em policromia em papel Couché 
brilhoso de 250g. – descrever o 
texto!! 

200 Und 01 R$ 5,00 R$ 1.000,00 
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ITEM 03 

Confecção de Banner no Formato 
0,80x1,20m em lona com impressão 
digital com acabamento em tubos - 
descrever o texto!! 

120 Und 01 R$ 100,00 R$ 12.000,00 

ITEM 04 

Confecção de panfletos em papel 
Couché brilhoso no Formato A5, na 
gramatura de 250 g – descrever o 
texto!!  

50000 Und 01 R$ 0,15 R$ 7.500,00 

ITEM 05 
Confecção de crachás, personalizados 
- Falta descrever!! 

100 Und 01 R$ 3,00 R$ 300,00 

ITEM 06 

Confecção de Pulseiras de 
identificação, para serem utilizadas 
nas oficinas pelas crianças e jovens - 
Falta descrever!! 

12000 Und 01 R$ 0,80 R$ 9.600,00 

ITEM 07 

Confecção de BackDrop de lona 
(Painel com 1,50m, mais duas abas de 
0,75m com 2,20m de altura tipo 
biombo, impressão em 4x0 

02 Und 01 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00 

ITEM 08 
Confecção de Ficha de Inscrição dos 
Alunos – Falta descrever!! 

12000 Und 01 R$ 0,30 R$ 3.600,00 

ITEM 09 

Impressão de relatório final (como 
será este relatório final??)  do evento 
e papel Couché brilhoso no Formato 
A5, na gramatura de 250 g 

10 encarte 100 R$ 8,00 R$ 8.000,00 

TOTAL GERAL R$ 59.400,00 

ETAPA 04 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO  

ITEM 01 

Fornecimento de Kit de lanche, 
composto de:  

 01 suco integral sabor laranja ou 
tangerina (com variação de 
sabor), em embalagem 
cartonada, asséptica que não se 
rompa com facilidade, contendo 
200 ml, acompanhado de 
canudo e guardanapo, produto 
refrigerado;  

 01 unidade de barrinha de 
cereal;  

 01 unidade de queijo 
processado, contendo 20g; 

 01 pacote de biscoito do tipo 
cream cracker, contendo 20g e; 

  01 pacote de bolo pronto, sabor 

25.048 Unidade 01 8,00 R$ 200.384,00 
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chocolate ou baunilha, contendo 
40g. 

Obs. Os lanches que compõem o Kit, 
deverão estar devidamente 
embalados individualmente, em 
embalagem própria para contato 
direto com alimentos, totalmente 
vedados em atmosfera modificada, 
íntegros, de tamanho apropriado e 
com data de fabricação e prazo de 
validade constando na embalagem, 
conforme legislação vigente. 

ITEM 02 
Fornecimento de água mineral em 
garrafões de 20 litros 

30 Garrafões 62 R$ 8,00 R$ 14.880,00 

ITEM 03 
Fornecimento de alimentação para 
pessoal envolvido na organização do 
evento – Almoço 

40 Diária 62 R$ 25,00 R$ 62.000,00 

TOTAL GERAL R$ 277.264,00 

ETAPA 05 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE  

ITEM 01 

Contratação de ônibus tipo executivo, 
com 50 (cinquenta) lugares, ar 
condicionado, para transportar os 
profissionais que trabalharão na 
execução do projeto. 

01 Diária 62 R$ 1.500,00 R$ 93.000,00 

ITEM 02 
Contratação de carros tipo passeio, 
1.0, com ar condicionado, direção 
hidráulica e km livre, com 5 portas. 

02 Diária 270 R$ 160,00 R$ 86.400,00 

TOTAL GERAL R$ 179.400,00 

ETAPA 06 - LOCAÇÃO DE MATERIAL E ESTRUTURA TEMPORÁRIA 

ITEM 01 

Locação de tendas, com montagem e 
desmontagem, nas dimensões 
mínimas de 05 metros de frente x 05 
metros de profundidade, com 02 
metros altura em seus pés de 
sustentação, cobertura do tipo 
pirâmide, com lona branca, estrutura 
em tubo galvanizado. 

05 Diária 62 R$ 300,00 R$ 93.000,00 

ITEM 02 

Locação de Banheiros Químicos 
portáteis, com montagem, 
manutenção diária e desmontagem, 
em polietileno ou material similar, 
com teto translúcido, dimensões 
mínimas de 1,10m de frente x 1,10m 

10 Diária 62 R$ 120,00 R$ 74.400,00 
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de fundo x 2,10 de altura, composto 
de caixa de dejeto, porta, papel 
higiênico, fechamento com 
identificação de ocupado, para uso do 
público em geral. 

ITEM 03 

Locação de serviços de sonorização, 
sem equipamentos de palco, com  01 
mesa com 24 canais com o mínimo de 
08 subgrupos, 08 vias  auxiliares, 04 
bandas de equalização, sendo todas 
paramétricas, filtros de graves, todas 
as saídas deverão ser 
balanceadas.com no mínimo 04 vias 
de monitor; 04 Caixas para subgraves 
(8 falantes, 18 polegadas com 800W 
RMS cada); 04 Caixas vias médio 
grave e médio agudo ( 1.000W RMS 
cada); amplificadores compatível com 
o sistema; 01 Equalizador estéreo 
com 32 bandas e filtors de 12 db por 
oitava; 01 Processador de efeitos com 
reverb e delay com entradas e saídas 
balanceadas e conversores AD/DA de 
no mínimo 20 bits; 04 Canais 
compressores/limitadores com 
entradas e saídas balanceadas; 01 
Microfone sem fio para voz, com 
frequência de trabalho selecionável e 
faixa de operação UHF; 04 Microfones 
para uso diversos com pedestais; 04 
Canais de GATES com entradas e 
saídas balanceadas; 01 Aparelho de 
CD Player; 02 Monitores tipo Spot 
passivo/ativo com 300W RMS cada, 
cabos e conexões para ligar todo o 
sistema, 01 Operador técnico 
(permanece aqui?) 

01 Diária 62 R$ 1.100,00 R$ 68.200,00 

ITEM 04 

Locação de Arena para as atividades 
esportivas contendo 01 (uma) área de 
esporte radical; 01 (uma) área para o 
basquetebol; 01 (uma) área para o 
futsal; 01 (uma) área para o voleibol; 
01 (uma) área para o atletismo; 01 
(uma) área para Lutas; 01 (uma) área 

01 Diária 62 R$ 3.000,00 R$ 186.000,00 
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para oficina de arte educação; 01 
(uma) sala com ar condicionado para 
a secretaria geral; 01 (uma) sala para 
armazenamento de material e 
equipamentos; 01 (um) gerador. 

ITEM 05 

Locação de equipamentos e materiais 
de Atletismo, contendo colchões, 
barreiras, plimps, bambolês, cordas e 
traves. 

01 Diária 62 R$ 200,00 R$ 12.400,00 

ITEM 06 

Locação de equipamentos e materiais 
de Judô, contendo tatames e 
equipamentos necessários para 
oficina de judô. 

01 Diária 62 R$ 200,00 R$ 12.400,00 

ITEM 07 
Locação de equipamentos e materiais 
de Arte educação. 

01 Diária 62 R$ 200,00 R$ 12.400,00 

TOTAL GERAL R$ 458.800,00 

ETAPA 07 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA  

ITEM 01 

Serviços de filmagem em 
equipamento full HD (1920 x 1080), 
profissional, com captação de áudio e 
a presença de um profissional da área 
de comunicação, com entrega de 
imagens editadas em HD externo – 30 
minutos gravados, de 02 (duas) a 06 
(seis) horas de permanência no 
evento. 

01 Mês 08 R$ 5.700,00 R$ 45.600,00 

ITEM 02 

Serviço de Fotografia, com saída 
profissional (3 horas), com 
fornecimento vinculado de todos os 
arquivos em alta resolução (300 Dpis 
mínimo 2.500 pixels lado maior), e 
entrega em CD-ROM, até 2 (duas) 
horas após cada cobertura realizada. 

01 Mês 08 R$ 3.125,00 R$ 25.000,00 

TOTAL GERAL R$ 70.600,00 

TOTAL GERAL PROJETO  R$ 2.179.400,00  

 
8. RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO 
 

Recursos Humanos Perfil Atribuições 

COORDENADOR GERAL 
Nível Superior na área de Educação 
Física; Ter experiência em assessoria, 
organização, planejamento e execução 

 Supervisionar, coordenar e acompanhar 
as ações de cada coordenação e 
acompanhar todo desenvolvimento do 
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de projetos esportivos e em projetos 
esportivos. 

evento;  

 Criar e garantir as condições gerenciais, 
políticas, legais e institucionais para 
assegurar o funcionamento do Evento;  

 Gerir os Recursos Humanos e Financeiros, 
bem como elaborar relatórios diários 
gerais;  

 Auxiliar quando necessários às outras 
coordenações;  

 Estabelecer a interface com a Secretaria 
de Políticas Sociais, Esportes e Juventude 
e com outros parceiros; Integrar as ações 
das diferentes áreas; Acompanhar e 
Coordenar todas as ações realizadas no 
evento. 

COORDENADOR 
PEDAGÓGICO 

Nível Superior na área de Educação 
Física; Ter experiência em assessoria, 
organização, planejamento e execução 
de projetos esportivos e em projetos 
esportivos. 

 Dar suporte pedagógico aos Professores e 
demais Coordenadores do projeto; 

 Responsável pelas atividades de 
capacitação do Projeto;  

 Realizar reuniões semanais com os 
Coordenadores do projeto; Realizar 
reunião mensal com todo o pessoal 
envolvido no projeto (professores e 
Pessoal de Apoio); 

 Avaliar a atuação dos Coordenadores do 
projeto, Professores e Estagiários em 
relação as atribuições estabelecidas à 
este no Projeto; 

 Organizar, juntamente com o 
Coordenador Geral o processo de 
distribuição das ações estruturantes das 
atividades (materiais esportivos, 
uniformes, adequação do espaço Físico, 
etc.) para garantir o atendimento 
adequado do projeto; 

 Manter os espaços físicos e as instalações 
em condições adequadas ao 
desenvolvimento das atividades; 

 Organizar e distribuir material didático de 
apoio os Coordenadores do projeto; 

 Apresentar relatório diário à 
coordenação geral; 

 Participar das reuniões convocadas pela 
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coordenação geral. 

COORDENADOR DE 
ESPORTE 

Nível Superior na área de Educação 
Física; Ter experiência em assessoria, 
organização, planejamento e execução 
de projetos esportivos e em projetos 
esportivos. 

 Coordenar todas as ações relacionadas as 
oficinas de esporte; Escolher e preparar 
os locais das oficinas; 

 Organizar os conteúdos das oficinas em 
conjunto com o Coordenador 
Pedagógico; 

 Promover e organizar reuniões técnicas e 
reuniões pertinentes ao projeto; 

 Organizar o planejamento da área, em 
parceria com as demais coordenações; 

 Realizar juntamente com a Coordenação 
Geral o planejamento das ações; 

 Dar suporte técnico para o bom 
andamento dos das oficinas; Auxiliar 
quando necessário às outras 
coordenações; 

 Apresentar relatório semanal e mensal à 
Coordenação Geral; 

 Participar das reuniões convocadas pela 
Coordenação Geral. 

COORDENADOR 
LOGÍSTICO 

Nível Superior ou Técnico na área de 
Logística; Ter experiência em 
assessoria, organização, planejamento 
e execução de projetos esportivos. 

 Garantir os meios para a realização das 
ações do evento; Identificar necessidades 
de material, equipamentos e instalações; 
Providenciar e manter operantes os Kits: 
primeiros socorros, administrativo e de 
material; 

 Garantir as necessidades matérias, de 
instalações e equipamentos para o bom 
funcionamento do projeto; 

 Dar suporte aos coordenadores para a 
realização de suas atividades; 

 Manter permanente articulação com as 
demais Coordenações visando à 
manutenção do bom funcionamento do 
projeto; 

 Auxiliar quando necessário às outras 
Coordenações; 

 Apresentar relatório diário à 
Coordenação Geral; 

 Participar das reuniões convocadas pela 
Coordenação Geral. 

PROFESSOR DE ARTE Ensino Médio e/ou Notório saber e/ou  Coordenar todas as ações relacionadas as 
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EDUCAÇÃO Curso Específico na área; Experiência 
com trabalho em arte educação. 

oficinas de Arte e Educação; 

 Escolher e preparar os locais das oficinas; 

 Organizar os conteúdos das oficinas em 
conjunto com o Coordenador 
Pedagógico; 

 Promover e organizar reuniões técnicas e 
reuniões pertinentes ao projeto; 

 Organizar o planejamento da área, em 
parceria com as demais coordenações; 

 Realizar juntamente com a Coordenação 
Geral o planejamento das ações; 

 Dar suporte técnico para o bom 
andamento dos das oficinas; Auxiliar 
quando necessário às outras 
coordenações; 

 Apresentar relatório diário à 
Coordenação Geral; 

 Participar das reuniões convocadas pela 
Coordenação Geral. 

PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

Nível Superior na área de Educação 
Física; Ter experiência na participação 
em projetos esportivos. 

 Desenvolver juntamente com os 
Coordenadores do projeto o 
planejamento semanal das atividades 
esportivas e complementares, de forma a 
organizar e desenvolver as atividades 
relativas ao funcionamento do projeto; 

 Responsabilizar-se, juntamente com os 
estagiários, pela segurança dos alunos 
durante o desenvolvimento das 
atividades; 

 Assessorar e apoiar os Coordenadores e 
os estagiários sob sua responsabilidade 
no desempenho de suas atividades e 
serviços relativos ao projeto; Desenvolver 
as atividades esportivas e 
complementares previstas nos planos de 
aula, sistematicamente nos dias e 
horários estabelecidos junto aos alunos 
do projeto, de acordo com as Diretrizes 
do Projeto; 

 Zelar pela segurança integral dos 
beneficiados durante o período de sua 
permanência no local de funcionamento 
da atividade; Estabelecer, em conjunto 
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com o Coordenador Pedagógico, 
mecanismos e instrumentos pedagógicos 
de frequência e registro das atividades 
desenvolvidas diariamente e 
semanalmente; Acompanhar a 
participação dos beneficiados nas 
atividades, efetuando o controle de 
frequência, sua atualização semanal, bem 
como a organização e o desenvolvimento 
das atividades planejadas; Elaborar e 
apresentar à Coordenação do projeto os 
relatórios diários e semanais sobre as 
atividades desenvolvidas; 

 Desenvolver, juntamente com o 
Coordenador de Pedagógico, os 
relatórios periódicos a serem submetidos 
à aprovação da Coordenação Geral do 
Projeto;  

 Comunicar ao Coordenador de Geral, de 
imediato, quaisquer fatos que envolvam 
membro da equipe ou beneficiado em 
situação não convencional;  

 Cumprir o planejamento estabelecido e 
os respectivos horários; Manter-se 
atualizado sobre assuntos de interesse 
sobre a sua área de atuação;  

 Participar do processo de capacitação 
oferecido pela Coordenação do Projeto. 

ARTE EDUCADORES 

Com Experiência na área de arte-
educação para ministrar oficinas de 
teatro, artes visuais, música, dança, 
circo, histórias da arte, literatura, 
contração de histórias, cultural e 
cultura popular tradicional. 

 Desenvolver juntamente com o Professor 
de Arte e Educação o planejamento 
semanal das atividades de arte educação 
e complementares, de forma a organizar 
e desenvolver as atividades relativas as 
oficinas do projeto; 

 Responsabilizar-se, juntamente com o 
Professor de Arte e Educação, pela 
segurança dos alunos no 
desenvolvimento das atividades do 
projeto; 

 Assessorar e apoiar os Coordenadores e 
professores, no desempenho de suas 
atividades e serviços relativos ao projeto; 

 Cumprir o planejamento estabelecido e 
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os respectivos horários; Manter-se 
atualizado sobre assuntos de interesse 
sobre a sua área de atuação;  

 Comunicar ao Coordenador de Geral, de 
imediato, quaisquer fatos que envolvam 
membro da equipe ou beneficiado em 
situação não convencional;  

 Participar do processo de capacitação 
oferecido pela Coordenação do Projeto. 

PESSOAL DE APOIO 

Nível Médio ou Nível Superior ou 
incompleto, Compreender a 
especificidade da dinâmica de 
funcionamento de organizações 
esportivas; Domínio da linguagem 
escrita e boa expressão oral; 
Conhecimento e prática em produção 
de textos; leitura e produção de 
planilhas e gráficos; raciocínio lógico e 
desenvoltura no uso de computadores 
(editor de textos, planilhas e internet).  

 Função de apoio as atividades na arena 
do projeto; 

 Apoiar as coordenações quando 
solicitado;  

 Deverão estar sempre prontos nos 
horários determinados no local das 
oficinas; 

 Estar sempre uniformizado; 

 Procurar atender dentro possível as 
solicitações dos Coordenadores;  

 Manter sempre limpo o material sob sua 
responsabilidade. 

 
8.1. CARGA HORÁRIA E FORMA DE CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 
 

FUNÇÃO CARGA HORARIA 
MODALIDADE DE 
CONTRATAÇÃO 

FORMA DE 
CONTRATAÇÃO 

COORDENADOR GERAL 
40 HORAS 
SEMANAIS 

CONFORME ARTIGO 443 DA CLT 

CONTRATAÇÃO 
ATRAVÉS DE 

EMPRESA 
ESPECIAIZADA 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 
40 HORAS 
SEMANAIS 

CONFORME ARTIGO 443 DA CLT 

COORDENADOR DE ESPORTE 
40 HORAS 
SEMANAIS 

CONFORME ARTIGO 443 DA CLT 

COORDENADOR LOGÍSTICO 
40 HORAS 
SEMANAIS 

CONFORME ARTIGO 443 DA CLT 

PROFESSOR DE ARTE EDUCAÇÃO 
24 HORAS 
SEMANAIS 

CONFORME ARTIGO 443 DA CLT 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
24 HORAS 
SEMANAIS 

CONFORME ARTIGO 443 DA CLT 

ARTE EDUCADORES 
24 HORAS 
SEMANAIS 

CONFORME ARTIGO 443 DA CLT 

PESSOAL DE APOIO 
20 HORAS 
SEMANAIS 

CONFORME ARTIGO 443 DA CLT 
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9. RESULTADOS ESPERADOS 
 

 Realizar o projeto ESPORTE PARA TODOS; 
 Oferecer um evento de ótima organização e de fácil acessibilidade; 
 Promover a elevação da prática esportiva entre os estudantes da rede pública de ensino; 
 Permitir aos estudantes vivência em atividades de esporte e lazer; 
 Realização de 31(trinta e uma) oficinas de esporte e lazer durante a realização do evento; 
 Atendimento a 10 (dez) bairros e suas abrangências do município de Paulista; 
 Participação de mais de 11.160 (onze mil cento e sessenta) estudantes da rede pública de ensino 

municipal e da comunidade local dos bairros a serem atendidos.  . 
 
10. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO/ FONTE DE RECURSOS 
 
10.1. O Valor estimado máximo para contratação dos serviços é de R$ 2.179.400,00 (dois milhões cento e 
setenta e nove mil e quatrocentos reais). 
 
10.2. No preço ofertado dos serviços deverão estar inclusos os custos, impostos e taxas (federais, estaduais e 
municipais), pessoal, material e manutenções necessários ao cumprimento do objeto. 
 
RECURSOS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO GERAL UNIÃO 
R$ 2.000.000,00 – Dois milhões de reais. 
Programa de trabalho: 27.811.2035.20YA.0001.0001 
Natureza de despesa: 33.30.41 
Fonte: 100 
 
R$ 179.400,00 – Cento e setenta e nove mil quatrocentos reais. 
Atividade:4316 – Promoção do lazer e desportos 
Elemento de despesa: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte: 10200 – Convênios  
 
11. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
11.1. Apresentação de um ou mais testado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que 
comprove que a licitante já prestou ou está prestando esse tipo de serviço, de maneira satisfatória e a contento, 
serviço ou vulto similar com o objeto da presente licitação; 
 
11.2. Apresentação de Certificado do CADASTRUR, conforme lei 11.771/2008, com a especificidade de realização 
de eventos; 
 
11.3. Apresentação de alvará de funcionamento. 
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12. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
12.1. Executar o objeto deste Termo de Referência, cumprindo os prazos, os critérios de qualidade técnica, os 
serviços descritos no item 07, e os custos discriminados em sua proposta; 
 
12.2. A contratada deverá observar o período de entrega dos materiais previstos para a realização do referido 
evento que será até 05 (cinco) dias antes do evento. 
  
12.3. Apresentar documentação que comprove estar quite com os órgãos de controle e registro previdenciário e 
fazendário (federal, estadual e municipal); 
 
12.4. Apresentar documentação que comprove estar em dia com os órgãos reguladores e de fiscalização das 
atividades exercidas pela mesma; 
 
12.5. Responsabilizar-se por todos os custos de mão de obra, encargos sociais trabalhistas e previdenciários, 
tributos, taxas de embarque e quaisquer outros, que incidam sobre a prestação dos serviços a serem executados; 
 
12.6. Cumprir a programação de execução do serviço.  
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
13.1. Permitir, sob supervisão, que o pessoal técnico da empresa contratada tenha acesso às informações 
contempladas por este processo licitatório, respeitadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio, 
das pessoas e das informações.  
 
13.2. Efetuar o pagamento à empresa contratada dentro dos prazos preestabelecidos neste Termo de 
Referência.  
 
13.3. Acompanhar e fiscalizar a execução da prestação de serviços, por Representante da Administração, 
especificamente designado por Portaria, que atestará as Notas Fiscais para fins de pagamento, comprovado o 
fornecimento de forma correta.  
 
13.4. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação 
de serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.  
 
14. DO PAGAMENTO 
 
14.1. A CONTRATANTE providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste TR; 
 
14.2. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos após a realização do evento, após a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, 
comprovando a prestação dos serviços.  
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14.3. A CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com 
as especificações constantes no TR. 
 
15. PENALIDADES 
 
15.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o certame, ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal. 
 
15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
I - advertência; 
II – multa, nos seguintes termos: 
 
a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 

contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 
b) pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez 

por cento) do valor total contratado; 
c)  pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% 

(zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 
d)  pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 

5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 
e)  pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 

convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 
 
15.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos. 
 
15.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima. 
 
15.5. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação 
da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas 
correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;  
 
15.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 
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15.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
15.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo; 
 
15.9. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação 
de multa ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do 
contrato, caso esta tenha sido dada em dinheiro; 
 
15.10. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que 
comporte pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 
 
15.11. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  
 
15.12. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
16. A VIGÊNCIA DO CONTRATO  
 
16.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do 
contrato. 
 
17. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
17.1. Os proponentes sujeitar-se-ão às disposições da legislação pertinente, lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, no que diz respeito à execução do serviço contratado. 

 
 
 
 

José Augusto da Costa 
Secretaria de Políticas Sociais, Esportes e Juventude 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 

 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, que a empresa _____________________________ possui os requisitos necessários 
para habilitação no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2015, instaurado na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
023/2015. 
 
 
 

Local e data. 
 
 
 

____________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 
 
 
Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa _____________________, Inscrição Estadual nº ________, 
CNPJ/MF nº ______________, estabelecida no endereço _____________________________, não emprega 
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como que não emprega menores de 16 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
 
 
 

Local e data. 
 
 
 

____________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 
 
 
Para fins de participação no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015, a(o) 
(NOME COMPLETO DO CONCORRENTE)................................., CNPJ/CPF............, sediada (o)..........(ENDEREÇO 
COMPLETO), declara (amos), sob as penas da lei, que até a presente data inexiste(m) fato(s) para a sua 
habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 

Local e data. 
 
 
 

____________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DADOS CADASTRAIS 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 
 
CNPJ/CPF: 
RAZÃO SOCIAL/NOME: 
ENDEREÇO COMERCIAL: 
MUNICÍPIO: 
UP: 
CEP: 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
CONTA CORRENTE Nº: 
CÓD. DO BANCO: 
SIGLA: 
NOME/Nº AGÊNCIA: 
NOMES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: 
CARGO QUE OCUPA: 
ESTADO CIVIL: 
RG Nº: 
CPF Nº: 
NACIONALIDADE: 
PROFISSÃO: 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: 
 

Local e data. 
 

____________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
 
 
OBSERVAÇÃO: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
  
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 
 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA) _____________________________________________ CNPJ n°_________, (ENDEREÇO 
COMPLETO)____________________________________, declara, sob as penas da lei, sob as penas da lei, para 
fins do disposto na Lei Complementar nº 147 de 17 de agosto de 2014, que: 
 
 
a) se enquadra como MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME/EPP); 
b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto na Lei Complementar nº 147 de 17 de agosto de 
2014; 

 
 
 

Local e data. 
 
 

____________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
 
 
 
OBSERVAÇÃO 01: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 
 
OBSERVAÇÃO 02: apresentar fora dos envelopes, junto com os documentos de credenciamento. 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
CONTRATO Nº _______/2015 
 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A FIM DE 
PRESTAR ASSESSORIA EM SERVIÇOS, 
MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES 
RELATIVA AO PROJETO “ESPORTE PARA TODOS” 
QUE, ENTRE SI, CELEBRAM DE UM LADO, A 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA ATRAVÉS 
DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS, ESPORTES E 
JUVENTUDE E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA 
____________________, NA FORMA ABAIXO:  

 
De um lado o MUNICÍPIO DO PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça 
Agamenon s/n, Centro, Paulista/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.408.839/0001-17, neste ato representado pelo 
Exmo. Prefeito, Sr. Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior, brasileiro, casado, motorista, inscrito no CPF/MF sob o nº 
007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, neste ato representado pelo Secretário, Dr. Francisco Afonso Padilha de Melo, brasileiro, advogado 
OAB/PE 23.071, inscrito no CPF/MF sob o n° 038.325.344-66, por meio da Secretaria Municipal de Políticas 
Sociais, Esportes e Juventude, com sede à Rua da Aurora nº 1006, Aurora – Paulista/PE, representada pelo 
Secretário, Sr. José Augusto da Costa, brasileiro, portador da cédula de identidade nº_______, inscrita no 
CPF/MF sob o nº_______, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: 
_________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº ______________________, com sede na Rua _________________, nº ___, na cidade de _____________, 
neste ato representada pelo(a) Senhor(a) _________________________, portador(a) da Cédula de Identidade, 
RG nº _______________ e inscrito(a) no CPF/MF nº ______________________, residente e domiciliado(a) à Rua 
________, na cidade de _________, CEP ____________ doravante denominado simplesmente CONTRATADO, 
têm entre si justo e avançado o presente instrumento contratual, em regime de empreitada por MENOR PREÇO 
GLOBAL, de acordo com o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015, 
proposta de preços da contratada e mediante as seguintes cláusulas e condições que mutuamente outorgam, 
aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores, com observância das disposições contidas na 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, 
aplicando-se os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 
 
1.1. Consubstanciado nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 147 de 17 de 
agosto de 2014, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal nº 040/2013, e 
subsidiariamente a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas 
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e condições estabelecidas, e face à classificação das propostas apresentadas no Pregão, publicadas no DIÁRIO 
OFICIAL DA AMUPE, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em 
sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. 
Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão Presencial do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, elaborado pelo pregoeiro e equipe, instituída por meio da Portaria nº 053/2015, 
datada de 16/01/2015. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
2.1. Integram o presente Contrato, os seguintes documentos: 
 
a) Edital do Pregão nº 023/2015, visando à CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A FIM DE PRESTAR ASSESSORIA EM SERVIÇOS, MANUTENÇÃO, 
COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVA AO PROJETO “ESPORTE PARA TODOS”, com todos os seus Anexos; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 
 
3.1. O presente Contrato tem como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO 
ESPORTIVO A FIM DE PRESTAR ASSESSORIA EM SERVIÇOS, MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES 
RELATIVA AO PROJETO “ESPORTE PARA TODOS”.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas decorrentes da contratação destes serviços correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

RECURSOS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO GERAL UNIÃO 

R$ 2.000.000,00 – Dois milhões de reais. 

PROGRAMA DE TRABALHO 27.811.2035.20YA.0001.0001 

NATUREZA DE DESPESA 33.30.41 

FONTE 100 

 

R$ 179.400,00 – Cento e setenta e nove mil quatrocentos reais. 

ATIVIDADE 4316 – Promoção do Lazer e Desportos 

ELEMENTO 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

FONTE 10200 – Convênios 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 
 
5.1. O valor total do presente contrato é de R$ ________________________, conforme proposta da contratada.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
6.1. Serão atendidos os bairros do município de Paulista conforme distribuição: 
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BAIRROS E ABRANGÊNCIA 
Nº DE 

OFICINAS 
MODALIDADES E ATIVIDADES A SEREM 

DESENVOLVIDAS 

JARDIM PAULISTA – (JARDIM PAULISTA ALTO E 
BAIXO; JARDIM DAS ILUSÕES, RADAM E 
COMUNIDADE DOS CANOS) 

04 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, palestras 
de saúde e meio ambiente. 

PARATIBE – (ARTHUR LUNDGREN I E II; 
COMUNIDADE DA VAGE; JARDIM VELHO.) 

04 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, palestras 
de saúde e meio ambiente. 

MARANGUAPE I – (JARDIM MARANGUAPE E SITIO 
DO JORGE) 

02 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, palestras 
de saúde e meio ambiente. 

MARANGUAPE II – (MARANGUAPE II E NOVO 
PRATA) 

02 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, palestras 
de saúde e meio ambiente. 

CONCEIÇÃO – (CONCEIÇÃO I e II; NOSSA SENHORA 
DO Ó; NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) 

03 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, palestras 
de saúde e meio ambiente. 

PAU AMARELO – (PAU AMARELO; BEIRA MAR E 
CHEGA MAIS) 

03 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, palestras 
de saúde e meio ambiente. 

TURURU – (LOTEAMENTO GILBERTO FREIRE; 
COMUNIDADE DO MEIO E CONJUNTO PRAIA 
JANGA; JANGA) 

04 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, palestras 
de saúde e meio ambiente. 

ENG. MARANGUAPE – (ENG. MARANGUAPE; 
COMUNIDADE SÃO PEDERO E CHEGA MAIS.) 

03 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, palestras 
de saúde e meio ambiente. 

MIRUEIRA – (SANTA CASA; MIRUEIRA E VILA DA 
CHESF) 

03 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, palestras 
de saúde e meio ambiente. 

JAGUARANA – (RIACHO DE PRATA; ALAMEDA 
PAULISTA E ANTONIO MARIA) 

03 
Oficinas de futsal, vôlei, atletismo, judô, 
jogos populares, arte e educação, palestras 
de saúde e meio ambiente. 

TOTAL DE OFICINAS 31  

 
6.2. O Festival Esportivo e de lazer ESPORTE PARA TODOS acontecerá no período de abril a novembro de 2015. 
 
6.3. Metodologia: 
 
6.3.1. A execução do projeto dar-se-ia da seguinte forma: o projeto atenderá 360 (trezentos e sessenta) crianças 
e jovens dentro da faixa etária de 07 a 16 anos, divididas em 02 (dois) turnos sendo 180 (cento e oitenta) pelo 
período da manhã e 180 (cento e oitenta) no período da tarde, distribuídas nas 06 (seis) oficinas previstas no 
projeto, onde cada oficina terá no máximo 30 (trinta) crianças e jovens. Os conteúdos a serem trabalhados nas 
oficinas serão definidos conforme faixa etária das crianças e jovens. Funcionará no período de 02 (dois) dias, ou 
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seja, começará no sábado e terminará no domingo. Os bairros a serem atendidos bem como o cronograma de 
execução das oficinas estão especificados neste projeto.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
 
7.1. A CONTRATANTE providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste contrato. 
 
7.2. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos após a realização do evento, após a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o recebimento por setor técnico competente, 
comprovando a prestação dos serviços. 
 
7.3. A CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as 
especificações constantes no Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
8.1. A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma que 
lhe convier; 
 
8.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 
 
8.3. A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a responsabilidade da 
CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1. Executar o objeto deste, contrato cumprindo os prazos, os critérios de qualidade técnica, os serviços 
descritos no Termo de Referência, e os custos discriminados em sua proposta; 
 
9.2. A contratada deverá observar o período de entrega dos materiais previstos para a realização do referido 
evento que será até 05 (cinco) dias antes do evento. 
  
9.3. Apresentar documentação que comprove estar quite com os órgãos de controle e registro previdenciário e 
fazendário (federal, estadual e municipal); 
 
9.4. Apresentar documentação que comprove estar em dia com os órgãos reguladores e de fiscalização das 
atividades exercidas pela mesma; 
 
9.5. Responsabilizar-se por todos os custos de mão de obra, encargos sociais trabalhistas e previdenciários, 
tributos, taxas de embarque e quaisquer outros, que incidam sobre a prestação dos serviços a serem 
executados; 
 
9.6. Cumprir a programação de execução do serviço. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
10.1. Permitir, sob supervisão, que o pessoal técnico da empresa contratada tenha acesso às informações 
contempladas por este processo licitatório, respeitadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio, 
das pessoas e das informações.  
 
10.2. Efetuar o pagamento à empresa contratada dentro dos prazos preestabelecidos neste contrato.  
 
10.3. Acompanhar e fiscalizar a execução da prestação de serviços, por Representante da Administração, 
especificamente designado por Portaria, que atestará as Notas Fiscais para fins de pagamento, comprovado o 
fornecimento de forma correta.  
 
10.4. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação 
de serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
11.1. A CONTRATADA, para execução dos serviços objeto desta licitação, prestará no ato da assinatura do 
contrato, em favor da CONTRATANTE, garantia fixada no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, nos termos do artigo 56, §2o, da Lei no 8.666/93, podendo a CONTRATADA optar por uma das 
modalidades de garantia previstas no diploma legal citado. 
 
11.2. A garantia terá o seu valor atualizado nas mesmas condições previstas para o contrato e somente serão 
liberadas após a comprovação inequívoca do pagamento de todos os encargos trabalhistas e previdenciários, 
por parte da CONTRATADA, mediante cópias autenticadas de todos os documentos exigidos pela legislação, de 
cada um de seus empregados, referentes ao mês anterior. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
12.1. O contratado fica obrigado a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 
 
13.1. O presente CONTRATO terá o visto da Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido 
no parágrafo único do art. 38 da Lei n. º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO SUPORTE LEGAL 
 
14.1. Para execução do presente contrato bem como para a regulação dos casos omissos, aplicar-se-á a Lei nº 
8.666 de 21.06.93, a Lei nº 8.883 de 08.06.94, a Lei nº 9.648 de 27.05.98 e a legislação específica pertinente à 
matéria. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 
 
15.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do presente contrato, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
15.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
15.3. A rescisão deste contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93 ou nas hipóteses do artigo 79 do 
mesmo diploma legal, quando cabível. 
 
15.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DAS PENALIDADES 
 
16.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, quem convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não celebrar o presente contrato, deixar de entregar ou apresentar documento exigido para o 
certame, ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução deste contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Municipal. 
 
16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
I - advertência; 
II – multa, nos seguintes termos: 
 
a) pelo atraso na entrega do objeto, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total 
contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 
b) pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez 
por cento) do valor total contratado; 
c) pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% 
(zero vírgula três por cento) do valor total da nota fiscal, por dia decorrido; 
d) pela recusa em corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa a falha ou defeito do produto nos 5 
(cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor total da nota fiscal; 
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento 
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor total contratado. 
 
16.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos. 
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16.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima. 
 
16.5. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação 
da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas 
correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual. 
 
16.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 
 
16.7. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
16.8. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 
 
16.9. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de aplicação 
de multa ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da garantia do 
presente contrato, caso esta tenha sido dada em dinheiro. 
 
16.10. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que 
comporte pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa. 
 
16.11. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 
CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
16.12. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 
decorrentes das infrações cometidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO  
 
17.1. O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente CONTRATO é o da Comarca do Paulista, 
Estado de Pernambuco. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1. Aplicar-se-á a Lei Federal nº. 8666/93, com suas posteriores modificações, nos casos omissos do presente 
contrato. 
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18.2. É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, oriundas do presente 
contrato o Foro da Comarca do Paulista/PE, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 
18.3. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente 
Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à Contratada, o qual depois de lido 
e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes. 
 

 
Paulista, ___, de _________________ de 2015. 

 
 

Sr. Gilberto Gonçalves F. Júnior                                                                                      Representante Legal - Contratada  
Prefeito do Município do Paulista                                      
 
 
Sr. José Augusto da Costa                                                                                  Sr. Francisco A. Padilha de Melo 
Secretário de Políticas Sociais, Esportes e Juventude                                                    Secretário de Assuntos Jurídicos 
 
 
Testemunhas: 
 
____________________________                                                             _______________________________ 
CPF. N°                                                                  CPF. Nº 
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