
 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016 
 

Processo nº 074/2016 
UASG: 389103 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
coordenação, organização e execução do evento " I Fórum de Prerrogativas e Práticas 
Científicas do CREFITO-4: Pilates Clínico  para Fisioterapeutas e Integração Sensorial 
para Terapeutas Ocupacionais " com a locação de auditório, de equipamentos de 
áudio, vídeo e iluminação, vagas de garagem, prestação de serviços de operadores de 
áudio, vídeo e iluminação, de sala, fornecimento de kits lanche, credenciamento dos 
participantes do evento, serviço de tradução simultânea e filmagem do evento. 
Tipo de Licitação: Menor preço por lote 
Data da Sessão: 13/09/2016 
Horário da Sessão: 10h00min, horário de Brasília/DF  
Local: www.comprasnet.gov.br  
 
O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 4ª 
REGIÃO, inscrito no CNPJ sob o nº 21.947.619/0001-88, estabelecido na Rua da 
Bahia, 1148 – 8º Andar – Conj. 831 – Centro – Belo Horizonte/MG – Cep 30160-906, por 
intermédio do Pregoeiro, o Sr. Benjamim Martins de Carvalho Fernandes, em 
conformidade com a Portaria nº 71/2015 de 22 de outubro de 2015, informa que por 
solicitação da Presidência, através do processo 74/2016, realizará o procedimento 
licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE  através do site www.comprasgovernamentais.gov.br, o qual será processado e 
julgado em conformidade com as disposições do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 
2000, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de 
maio de 2005, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei 
Complementar nº 147, de 17 de agosto de 2014, do Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015, obedecendo, subsidiariamente, os preceitos da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, demais legislações pertinentes e 
ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos, constantes do Processo. 
 
1 – DO OBJETO 
 
1.1 – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coordenação, 
organização e execução do evento " I Fórum de Prerrogativas e Práticas Científicas do 
CREFITO-4: Pilates Clínico  para Fisioterapeutas e Integração Sensorial para 
Terapeutas Ocupacionais " com a locação de auditório, de equipamentos de áudio, 
vídeo e iluminação, vagas de garagem, prestação de serviços de operadores de áudio, 
vídeo e iluminação, de sala, fornecimento de kits lanche, credenciamento dos 
participantes do evento, serviço de tradução simultânea e filmagem do evento. 
1.1.1 – O evento será realizado no dia 08/10/2016 no horário de 09:00 às 18:00 hs. 
1.1.2 - O credenciamento dos participantes no dia do evento será realizado no horário 
de 08:00 às 18:00 hs. 
1.2 – Em caso de discordância entre as especificações descritas no Sistema Eletrônico 
e as constantes deste edital, prevalecerão as últimas.  
 
2 – DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 
 

O valor máximo estimado para atender a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de coordenação, organização e execução do evento " I Fórum 
de Prerrogativas e Práticas Científicas do CREFITO-4: Pilates Clínico  para 
Fisioterapeutas e Integração Sensorial para Terapeutas Ocupacionais " com a locação 
de auditório, de equipamentos de áudio, vídeo e iluminação, vagas de garagem, 
prestação de serviços de operadores de áudio, vídeo e iluminação, de sala, 
fornecimento de kits lanche, credenciamento dos participantes do evento, serviço de 
tradução simultânea e filmagem do evento no lote 1 é de R$ 198.028,80 (cento e 
noventa e oito mil, vinte e oito reais e oitenta centavos), e será utilizado como critério 
de aceitabilidade das propostas. 
 
3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
3.1 – Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade esteja 
relacionado com o objeto desta licitação e que atendam integralmente todas as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
3.2 – Como requisito para a participação no pregão, as microempresas e empresas de 
pequeno porte deverão declarar em campo próprio do Sistema Eletrônico: 
3.2.1 – Que cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 3º, da Lei Complementar nº 
123, de 2006, estando aptas a usufruírem do tratamento favorecido estabelecido em 
seus artigos 42 a 49. A falta de manifestação implicará na perda do direito ao 
tratamento diferenciado. 
3.2.1.1 – Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade 
empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e 
o empresário a que se refere o artigo 966, do Código Civil, enquadrados nos limites 
definidos pelo artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06.  
3.2.1.2 – O MEI equipara-se à figura do empresário individual e é modalidade de 
microempresa. 
3.2.1.2.1 – Considera-se MEI o empresário individual a que se refere o mencionado 
artigo 966, que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), optante pelo Simples Nacional e que não esteja 
impedido de optar pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo 
Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por 
ele auferida no mês.  
3.3 – Toda licitante deverá declarar: 
3.3.1 – Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, 
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. 
3.3.2 – Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
3.3.3 – Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 
3.3.4 – Que não utiliza de trabalho degradante ou forçado. 
3.4 – Declarações falsas sujeitarão a licitante às sanções previstas no artigo 28, do 
Decreto 5.450/2005. 
3.5 – Não poderão participar desta licitação: 
3.5.1 – Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar com 
o CREFITO-4, conforme inciso III, do artigo 87, da Lei nº 8.666/93. 



 
 

3.5.2 – Interessados proibidos de licitar e celebrar contratos administrativos, na forma 
da legislação vigente.  
3.5.3 – Interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com 
a Administração Pública.  
3.5.4 – Interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º, da Lei nº 
8.666/93. 
3.5.5 – Interessados em recuperação judicial ou extrajudicial, falência, concordata, em 
processo de dissolução ou liquidação, fusão, cisão, incorporação ou sob concurso de 
credores.  
3.5.6 – Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, e sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si. 
3.5.7 – Entidades estrangeiras que não funcionem no país. 
3.5.8 – Interessados que não estejam cadastrados e habilitados no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do § 1º, do artigo 1º, 
do Decreto 3.722, de 9 de janeiro de 2001, publicado no DOU de 10 de janeiro de 
2001, alterado pelo Decreto nº 4.485, de 25 de novembro de 2002. 
3.5.8.1 – As licitantes não cadastradas no SICAF e que tiverem interesse em participar 
deste pregão deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto a 
qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro 
dia útil anterior à data do recebimento das propostas (parágrafo único, do artigo 3º, do 
Decreto nº 3.722/2001, alterado pelo Decreto nº 4.485/2002). 
3.6 – A verificação de eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame 
ou a futura contratação, será realizada mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
A) SICAF. 
B) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). 
C) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
3.6.1 – A consulta aos cadastros será realizada em nome da licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12, da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário. 
3.7 – O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará na 
inabilitação da licitante. 
3.8 – A participação na presente licitação implica na aceitação plena e irrevogável de 
todos os termos, cláusulas e condições constantes deste edital e de seus anexos, bem 
como na observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e na 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase do processo. 
 
4 – DA SESSÃO PÚBLICA 
 
4.1 – A sessão pública terá início no dia 13 de setembro de 2016, às 10h00min, quando 
serão abertas e analisadas as propostas comerciais. 
4.1.1 – A abertura da fase de lances tem início previsto para às 10h45min do mesmo 
dia. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 
 

4.1.2 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo 
comunicação do Pregoeiro em sentido contrário. 
4.2 – Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário 
oficial de Brasília/DF. 
 
5 – DO CREDENCIAMENTO 

 
5.1 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no portal de Compras do 
Governo Federal http://www.comprasnet.gov.br. 
5.2 – O credenciamento junto ao provedor do Sistema Eletrônico implica na 
responsabilidade legal da licitante e na presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
5.3 – O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do Sistema ou ao CREFITO-4 responder por eventuais danos 
decorrentes de sua utilização indevida, ainda que por terceiros. 
5.4 – A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente 
ao provedor do Sistema para o imediato bloqueio de acesso. 
5.5 – A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances. 
5.6 – Incumbirá ainda à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico 
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão. 
 
6 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
6.1 – A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da 
licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por 
meio do Sistema Eletrônico, a partir da divulgação do edital no site 
www.comprasnet.gov.br, até a data e horário da abertura da sessão pública. 
6.1.1 – Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar, alterar ou 
complementar a proposta anteriormente apresentada.  
6.2 – A licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no Sistema 
Eletrônico, dos campos relativos a: 
6.2.1 – Os preços unitário e total do item e o preço total do lote, cotados em moeda 
corrente nacional, em algarismo, com duas casas decimais. 
6.2.2 – A descrição clara e detalhada do objeto ofertado. 
6.2.2.1 – As licitantes deverão observar a orientação estabelecida pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, no sentido de incluir o detalhamento do objeto no 
campo “Descrição Detalhada do Objeto”. 
6.3 – O preço cotado deverá incluir todas as despesas referentes ao objeto da licitação, 
tais como materiais, equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, embalagens, mão-de-obra e quaisquer outras 
incidentes, direta ou indiretamente, na contratação pretendida. 

http://www.comprasnet.gov.br/


 
 

6.4 – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
abertura da sessão pública. 
6.5 – A licitante poderá apresentar proposta para quantos lotes desejar, mas deverá 
cotar todos itens de um mesmo lote. 
6.6 – A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
7 – DA SESSÃO DO PREGÃO 

 
7.1 – No horário previsto neste edital, a Pregoeiro iniciará a sessão pública do pregão 
eletrônico, com a abertura e análise das propostas comerciais. 
7.2 – O Pregoeiro examinará a conformidade das propostas, de acordo com as 
especificações e condições detalhadas no edital. 
7.3 – O Pregoeiro desclassificará, motivadamente, as propostas que estiverem em 
desacordo com os requisitos estabelecidos no edital, classificando aquelas que 
participarão da fase de lance. 
7.4 – DOS LANCES 
7.4.1 – Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo informadas imediatamente do 
seu recebimento, horário de registro e valor. 
7.4.2 – As licitantes poderão ofertar lances sucessivos, observado o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos. 
7.4.3 – Os lances deverão ser ofertados pelo valor do lote. 
7.4.4 – Na hipótese de lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. Durante toda a sessão de lances, o Sistema permitirá que 
o fornecedor cubra o seu próprio lance e não obrigatoriamente o de menor valor da 
sessão. Neste caso, será considerado como lance vencedor apenas o de menor valor. 
7.4.5 – Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas 
demais licitantes. 
7.4.6 – No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da fase de lances, se o 
Sistema Eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos. 
7.4.7 – O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
7.4.8 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
será suspensa e será reiniciada somente após comunicação expressa do Pregoeiro 
aos participantes. 
7.4.9 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 
fechamento iminente, emitido pelo Pregoeiro às licitantes, após o que transcorrerá 
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo Sistema 
Eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
7.4.10 – Caso os proponentes não realizem lances, permanecerão os valores das 
propostas eletrônicas apresentadas, para efeito da classificação final. 
7.4.11 – Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgadas, em tempo real, 
todas as mensagens trocadas no chat do Sistema Eletrônico. 
7.4.12 – Não será possível a desistência da proposta. 



 
 

7.4.12.1 – A única circunstância que isentará a licitante de manter a proposta é a sua 
desclassificação por não atender às exigências contidas neste instrumento 
convocatório. 
 
8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 – O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE.  
8.1.1. Serão desclassificadas as propostas que contemplarem valores unitários (itens) 
acima dos preços de mercado, cujas licitantes não aceitarem negociar com o 
Pregoeiro. 
8.2 – O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e se o valor 
apresentado é economicamente viável. 
8.3 – O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, após observadas as 
disposições da Lei Complementar nº 123/2006, contraproposta diretamente à licitante 
que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possa ser obtida melhor 
proposta, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no 
instrumento convocatório, decidindo sobre sua aceitação. A negociação poderá ser 
acompanhada pelas demais licitantes. 
8.4 – Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado do 
julgamento. 
8.5 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante 
vencedora desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou o lance subsequente, verificando sua compatibilidade quanto ao preço e se o valor 
apresentado é economicamente viável, procedendo à sua aceitabilidade e posterior 
habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao edital. 
8.6 – Ocorrendo a situação a que se refere o subitem anterior, o Pregoeiro poderá 
negociar com a licitante, para que seja obtido preço melhor. 
8.7 – Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a 
proposta de menor preço e o valor estimado da contratação. 
8.8 – Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e 
que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser 
aceita. 
8.9 – Estabelecida a classificação final das licitantes ao término da fase de lances, será 
assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, em conformidade com a Lei 
Complementar nº 123/2006. 
8.9.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada ao final da etapa de lances. 
8.9.2 – Para efeito do disposto no subitem 8.9 deste edital, ocorrendo o empate, 
proceder-se-á da seguinte forma: 
8.9.2.1 – A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora, situação 
em que será declarada vitoriosa. 
8.9.2.2 – Não sendo exercido o direito de preferência, na forma do subitem anterior, 
serão convocadas automaticamente, pelo Sistema Eletrônico, as remanescentes que 



 
 

porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.9.1 deste edital, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
8.9.2.3 – No caso de equivalência de valores de propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte (no caso de não haver lances) que se 
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.9.1 deste edital, será realizado 
sorteio para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 
8.9.2.4 – 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. A convocação será feita via 
chat automaticamente pelo Sistema Eletrônico e sem qualquer intervenção do 
Pregoeiro. 
8.9.3 – Na hipótese de não-contratação nos termos do subitem 8.9.2, será declarada 
vitoriosa a proposta originalmente vencedora do certame. 
8.9.4 – O disposto no subitem 8.9 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
8.10 – Caso não sejam ofertados lances, em igualdade de condições, após observadas 
as disposições da Lei Complementar nº 123/2006, como critério de desempate, será 
assegurada preferência aos serviços: 
8.10.1 – Prestados por empresas brasileiras. 
8.10.2 – Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País. 
8.10.3 – Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social 
e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
8.10.3.1 - As empresas enquadradas no subitem 8.10.3 deverão cumprir, durante todo 
o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 
acessibilidade perivistas na legislação. 
8.11 – Persistindo o empate, a classificação das licitantes far-se-á, obrigatoriamente, 
por sorteio, em ato público, para o qual as licitantes serão convocadas, na sede do 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região – CREFITO-4. 
Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as 
convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências. 
8.12 – A critério do Pregoeiro poderá ser solicitado à licitante que demonstre a 
exequibilidade de seus preços. 
8.13 – Caso todas as propostas sejam desclassificadas, poderá ser fixado o prazo de 
08 (oito) dias úteis para que as licitantes, se assim o desejarem, apresentem outra 
proposta, eliminadas as causas que determinaram a desclassificação. 
 
9 – DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA FINAL 
 
9.1 – Encerrada a fase de lances e negociação, o licitante classificado provisoriamente 
em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preços adequada ao último valor 
ofertado, no prazo de 02 (duas) horas, contados da convocação efetuada pelo 
Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema COMPRASNET, juntamente 
com os seguintes documentos: 
9.1.1 – De habilitação. 



 
 

9.1.2 – Proposta atualizada com o valor obtido no pregão, e seu prazo de validade, a 
descrição detalhada dos serviços ofertados, e-mail e os dados da conta-corrente de 
sua titularidade, para pagamento. 
9.2 – A licitante detentora da melhor oferta, quando constatada a regularidade da 
documentação apresentada, será declarada vencedora e deverá encaminhar todos os 
documentos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, para o seguinte endereço: Rua 
da Bahia, 1148, 8º Andar, Conj. 831, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.160-906. 
9.2.1 – O não envio da documentação, nos prazos definidos nos subitens 9.1 e 9.2, 
ensejará na caducidade do direito de vencedora, sem prejuízo das sanções 
legalmente previstas, podendo a Administração convocar as demais licitantes, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o 
respectivo proponente declarado vencedor. 
9.2.2 – Eventuais problemas no envio de documentos deverão ser comunicados 
tempestivamente ao Pregoeiro, para que este oriente sobre as providências a serem 
adotadas.  
9.2.3 – Os prazos estipulados poderão ser dilatados, mediante justificativa acatada pelo 
Pregoeiro. 
9.3 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, à licitante detentora da 
melhor oferta será adjudicado o lote para o qual apresentou proposta. 
9.4 – Se a licitante detentora da melhor oferta não atender às exigências editalícias, 
serão convocadas as demais licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva proponente declarada 
vencedora do lote. 
 
10 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
10.1 – Os documentos para a habilitação são os indicados a seguir: 
10.1.1 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
para as sociedades comerciais e empresa individual de responsabilidade limitada, 
acompanhado dos documentos referentes à eleição dos administradores, no caso de 
sociedade por ações; Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, 
acompanhada de documento de posse da diretoria em exercício; Registro Comercial, 
no caso de empresa individual; Certificado da Condição de Microempreendedor  
Individual, no caso de MEI; Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no país. 
10.1.2 – Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 
10.1.3 – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União, emitida com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02.10.2014. 
10.1.4 – Prova de Regularidade Fiscal junto às Fazendas Municipal e Estadual. 
10.1.5 – Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica 
Federal. 
10.1.6 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante à Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943. 
10.1.7 – Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de emissão de, no máximo, 
180 (cento e oitenta) dias anteriores à data fixada para a sessão pública. 



 
 

10.1.8 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.  
10.1.8.1 – A boa situação financeira da empresa será avaliada pelo Patrimônio Líquido 
e pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
os quais deverão ser maiores que 01 (um), aplicando-se as seguintes fórmulas: 
 
LG =  ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  
                       ______________________________________________ 
                        PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  
 
SG =                                              ATIVO TOTAL 
                    ______________________________________________ 
                        PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  
 
LC =                                           ATIVO CIRCULANTE  
                         ____________________________________________ 
                                                PASSIVO CIRCULANTE 
 
10.1.8.2 – O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade. 
10.1.8.3 – No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade. 
10.1.9 – Atestado(s) de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 
10.1.10 – Declaração de que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo a partir de 14 anos, na 
condição de aprendiz, e declaração de que inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, 
as quais serão impressas pelo Pregoeiro, em campo próprio do Sistema Eletrônico. 
10.2 – A licitante regularmente inscrita no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF será dispensada da apresentação dos documentos referentes 
aos níveis de cadastro em que tenha obtido o registro regular. 
10.2.1 – Na hipótese de não ser possível o acesso ao sistema SICAF para a verificação 
da regularidade da licitante, o Pregoeiro informará o fato à mesma, determinando 
prazo para que ela encaminhe, via e-mail, os documentos. 
10.3 – Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópias autenticadas 
por cartório de notas, em original com cópias para autenticação pelo Pregoeiro ou 
Equipe de Apoio, ou em publicação em órgão da imprensa oficial. 
10.4 – Os documentos extraídos da internet deverão ter sua autenticidade verificada 
junto aos Órgãos emissores, pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio.  
10.5 – Os documentos não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, ou 
apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 
10.6 – Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 
expedidor somente serão aceitos quando tiverem sido emitidos a menos de 180 (cento 
e oitenta) dias da data de abertura do pregão. 



 
 

10.7 – Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, 
salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 
10.8 – A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 
desacordo com o previsto neste título inabilitará o proponente. 
10.9 – Será adotado, para fins de comprovação de regularidade fiscal, o disposto nos 
artigos 42 e 43, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
10.9.1 – As licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
irregularidade. 
10.9.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento da divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogável por igual 
período, a critério da Administração, mediante requerimento da licitante com 
apresentação de justificativa, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 
10.9.3 – A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções legalmente previstas, podendo a 
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 
revogar a licitação. 
10.10 – Caso todas as licitantes sejam inabilitadas, poderá ser fixado o prazo de 08 
(oito) dias úteis para que apresentem nova documentação, se assim o desejarem, 
eliminadas as causas que determinaram a inabilitação. 
 
11 – DOS RECURSOS 
 
11.1 – Declarada a vencedora, qualquer licitante terá o prazo de 30 (trinta) minutos para 
manifestar motivadamente e exclusivamente por meio eletrônico, em formulário 
próprio, a intenção de recorrer. 
11.1.1 – Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, as licitantes 
interessadas poderão solicitar ao Pregoeiro o envio, por meio eletrônico, ou outro 
hábil, de acordo com os recursos disponíveis pelo CREFITO-4, dos documentos de 
habilitação apresentados pela licitante declarada vencedora ou de qualquer 
documento dos autos. 
11.1.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, na forma e prazo 
estabelecidos no item 11.1, importará na decadência do direito de interposição de 
recurso. 
11.2 – Será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de 
recurso, em campo próprio do sistema, ficando as demais licitantes, desde logo, 
intimadas para apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual número de 
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 
11.2.1 – Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos 
legais. 
11.2.2 – A apresentação de documentos complementares, devidamente identificados, 
relativos às peças indicadas nos subitens 11.2, se houver, será efetuada mediante 
protocolo na sede do CREFITO-4, localizado na Rua da Bahia, 1148 - 8º Andar, Conj. 



 
 

831, Centro – CEP30160-906, Belo Horizonte/MG, observados os prazos previstos no 
mesmo subitem. 
11.3 – Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro, o qual poderá: 
11.3.1 – Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou 
intempestivamente. 
11.3.2 – Motivadamente, reconsiderar a decisão. 
11.3.3 – Manter a decisão, encaminhando o recurso para a Autoridade Superior. 
11.4 – Ao recurso será atribuído efeito suspensivo, excetuando-se a hipótese de nítido 
intuito protelatório.  
11.5 – O acolhimento de recurso importará na validação exclusivamente dos atos 
suscetíveis de aproveitamento. 
11.6 – O resultado do recurso será comunicado a todos os licitantes via Sistema 
Eletrônico. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto à licitante 
vencedora, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente. 
12.2 – Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à licitante 
vencedora e homologará o procedimento licitatório. 
 
13 – DA CONVOCAÇÃO 
 
13.1 – O contrato será encaminhado, mediante aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, à licitante vencedora, para que seja assinado no prazo de 02 (dois) dias 
úteis a contar do seu recebimento, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das penalidades previstas neste edital.  
13.1.1 – O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que a 
solicitação seja realizada durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado aceito 
pelo CREFITO-4.  
 
14 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1 – A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 
o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF, ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do artigo 4º, da Lei nº 
10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das perdas e danos e da 
aplicação das demais cominações legais contratualmente previstas. 
14.2 – Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI, do 4º, da Lei 
nº 10.520/2002. 
 
15 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 



 
 

15.1 – Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro 
exclusivamente no endereço eletrônico compras@crefito4.org.br, até 03 (três) dias 
úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública. As respostas serão 
disponibilizadas nos avisos referentes a este pregão, no site do 
www.comprasgovernamentais.gov.br, em até 24 (vinte e quatro) horas, cabendo 
aos interessados o dever de inteirar-se acerca da resposta. 
15.2 – A fonte que solicitou os esclarecimentos não será identificada por ocasião da 
resposta. 
 
16 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
16.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório, através do endereço eletrônico 
compras@crefito4.org.br. 
16.2 – Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
16.3 – A decisão será disponibilizada nos avisos referentes a este pregão, no site do 
www.comprasgovernamentais.gov.br, cabendo aos interessados o dever de 
inteirar-se acerca da resposta. 
 
17 – DA MODIFICAÇÃO NO EDITAL 
 
17.1 – Qualquer modificação no edital importará na reabertura do prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas e a apresentação dos documentos de habilitação. 
17.1.1 – A divulgação ocorrerá pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o 
texto original. 
 
18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1 – Por interesse público decorrente de fato superveniente e pertinente, o presente 
pregão eletrônico poderá ser revogado. 
18.2 – A licitação poderá ser anulada, nos casos de vícios insanáveis, fato que não gera 
direito à indenização, salvo ser for verificada a hipótese do parágrafo único, do artigo 
59, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores. 
18.3 – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 
formais observadas na documentação e na proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública. 
18.4 – No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  
18.5 – A adjudicatária será notificada para quaisquer atos relativos ao processo através 
de ofício, com AR se remetido via postal, ou via fax, ou por e-mail, remetido ao 
endereço ou código de comunicação informado, considerando-se efetuada a 
notificação através de qualquer desses meios.    

mailto:liliane@crecimg.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:liliane@crecimg.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/


 
 

18.5.1 – Será considerada confirmação de recebimento o Aviso de Recebimento (AR), o 
recibo dado pela licitante, o relatório emitido pelo aparelho de fax, a mensagem 
enviada por e-mail e a lavratura, pelo servidor responsável, certificando o recebimento 
do ofício ou a recusa. 
 

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2016. 
 
 
 

___________________________ 
Anderson Luís Coelho 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1 – DO OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coordenação, 
organização e execução do evento " I Fórum de Prerrogativas e Práticas Científicas do 
CREFITO-4: Pilates Clínico  para Fisioterapeutas e Integração Sensorial para 
Terapeutas Ocupacionais " para locação de auditório, de equipamentos de áudio, 
vídeo e iluminação, vagas de garagem, prestação de serviços de operadores de áudio, 
vídeo e iluminação, de sala, fornecimento de kits lanche, credenciamento dos 
participantes do evento, serviço de tradução simultânea e filmagem do evento a ser 
realizado no dia 08 (oito) de outubro de 2016. 
 
2 – DA JUSTIFICATIVA PARA O AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTE ÚNICO 
 
Os itens agrupados no mesmo lote guardam relação entre si, não afastando, assim, a 
participação de licitantes, as quais apresentam condições e aptidão para cotar todos 
eles.  
 
Assim, e com a finalidade de ampliar as vantagens econômicas para a Administração 
por meio da redução das despesas administrativas verificada com a contratação de 
um único particular, o que também homenageia o princípio da eficiência, os itens 
foram agrupados em lotes. 
 
3 – DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 
 
Ao estabelecer a função fiscalizadora como competência precípua dos Conselhos 
Federal e Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO e CREFITOs), a 
Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975, determinou que a receita destas autarquias 
“só poderá ser aplicada na organização e funcionamento de serviços úteis à 
fiscalização do exercício profissional, bem como em serviços de caráter assistencial, 
quando solicitados pelas Entidades Sindicais” (art. 11), prevendo, ainda, que os 
referidos órgãos “estimularão, por todos os meios, inclusive mediante concessão de 
auxílio, segundo normas aprovadas pelo Conselho Federal, as realizações de 
natureza cultural visando ao profissional e à classe” (art. 21). 
 
Ademais, a Lei nº 6.316/1975 ordenou o funcionamento do COFFITO e dos 
CREFITOs, respectivamente, como tribunais superior e regionais de ética profissional 
(art. 5º, XI; art. 7º, V), atribuindo-lhes a competência comum de “estimular a exação no 
exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom conceito dos que a exercem” (art. 
5º XII; art. 7º, XII). Há, portanto, amparo legal à promoção de eventos pelos órgãos 
componentes deste sistema autárquico, desde que constituam atividades úteis à 
fiscalização da atuação profissional e estimulem a exação no exercício da fisioterapia 
e da terapia ocupacional. 
 



 
 

Os dois propósitos supramencionados são exatamente as principais motivações para 
a realização do Evidence – 1º Fórum de Prerrogativas e Práticas Científicas do 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (CREFITO-4), 
cuja programação se subdividirá em dois eventos, com temas específicos para os 
respectivos públicos-alvo: Pilates Clínico, destinado a fisioterapeutas, e Integração 
Sensorial, voltado para terapeutas ocupacionais. No processo de escolha de ambos os 
assuntos, considerou-se a relevância científica de cada conteúdo para a categoria 
profissional a ele relacionada, bem como a necessidade de orientação técnico-
normativa visando à adequada aplicação dos recursos terapêuticos a serem 
abordados durante o fórum. 
 
Não dispondo de espaço físico, quadro de pessoal, equipamentos e materiais que 
sejam suficientemente apropriados à realização do Evidence, tanto quantitativa quanto 
qualitativamente, o CREFITO-4 necessita da contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de coordenação, organização e execução de eventos, conforme 
descrição contida no presente termo. 
 
Em estrita observância aos princípios constitucionais que norteiam a administração 
pública e aos ditames da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o conselho instaurou 
processo licitatório tendo como objeto a aludida contratação, que dar-se-á por meio da 
modalidade de pregão na forma eletrônica, regulamentada pelo Decreto nº 5.450, de 
31 de maio de 2005, e destinada “à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da 
União” (art. 1º, caput). 
 
O evento resultante dos serviços especializados a serem contratados ocorrerá em 
outubro por ser este o mês em que se comemora o Dia Nacional do Fisioterapeuta e 
do Terapeuta Ocupacional, instituído oficialmente pela Lei nº 13.084, de 8 de janeiro 
de 2015, em consonância com a Lei nº 12.345, de 9 de dezembro de 2010, cujo artigo 
1º determina que a criação de “datas comemorativas que vigorem no território nacional 
obedecerá ao critério da alta significação para os diferentes segmentos profissionais, 
políticos, religiosos, culturais e étnicos que compõem a sociedade brasileira”. 
 
4 – DAS DATAS E HORÁRIOS PREVISTOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS  
 
4.1 - O evento  "I Fórum de Prerrogativas e Práticas Científicas do CREFITO-4: Pilates 
Clínico  para Fisioterapeutas e Integração Sensorial para Terapeutas Ocupacionais" 
será realizado no dia 08/10/2016 no horário de 09:00 hs às 18:00 hs. 
4.1.1 - O credenciamento dos participantes no dia do evento será realizado no horário 
de 08:00 às 18:00 hs. 
4.2 – A alteração ocasional dos dias e horários ocasionará a renegociação do 
planejamento da execução, devendo a contratada ser informada com antecedência de 
72 (setenta e duas) horas, para que decline a disponibilidade de outras datas, horários 
e locais. 
 
5 – DAS ESPECIFICAÇÕES RELATIVAS A CADA ESPAÇO/ESTABELECIMENTO  
 
LOTE ÚNICO – Locação de 2 auditórios, de equipamentos de áudio, vídeo, iluminação, 
de vagas de garagem, prestação de serviço de operadores de áudio, vídeo e 
iluminação, de sala, fornecimento de kits lanche, credenciamento dos participantes do 



 
 

evento, serviço de tradução simultânea e gravação do evento para realização do I 
Fórum de Prerrogativas e Práticas Científicas do CREFITO-4: Pilates Clínico  para 
Fisioterapeutas e Integração Sensorial para Terapeutas Ocupacionais. 
 
Item 1 – Locação em forma de auditório: Um auditório para 300 (trezentas) pessoas e 
outro para 2.000 (duas mil) pessoas. Espaço formato auditório, privativo, amplo, 
mobiliados com porta bandeira de 03 (três) mastros, climatizado e apropriado para 
realização de encontros, seminários ou palestras.  
 
O espaço deve ser separado em 04 (quatro) ambientes distintos, sendo: um para o 
receptivo/credenciamento dos participantes, um para apoio aos palestrantes, diretoria 
e autoridades e os outros dois para a realização do evento propriamente dito, todos 
com ar condicionado e serviço de sala. 
 
A locação será para os dias 07 e 08 de outubro de 2016, sendo o dia 07 (sete) 
destinado à montagem e testes dos equipamentos e o dia 08 (oito) para a realização 
do evento. 
 
Os dois auditórios deverão estar localizados no mesmo estabelecimento. 
 
Item 2 – Locação de equipamentos de áudio, vídeo e iluminação: O auditório com 
capacidade para 300 (trezentas) pessoas deverá ser dotado de 01 (um) projetor 
multimídia com 01 (uma) tela de projeção central de, no mínimo, 3.000 (três mil) 
lumens, sendo que a tela deverá ser instalada de forma que a imagem projetada não 
sofra interferência caso alguém passe entre o projetor e a tela, sonorização, 02 
microfones sem fio e 01 microfone auricular, 01 (um) notebook, com as seguintes 
configurações mínimas: 02 (duas) entradas USB, 01 (uma) entrada HDMI e 01 (uma) 
entrada VGA. Importante ressaltar que as caixas de som deverão ser instaladas 
proporcionalmente ao redor de todo o auditório de forma a permitir uma sonorização 
uniforme em todo o ambiente. Todos os cabos e fios não deverão estar soltos. 
Iluminação: Mínimo de 500 lux no auditório e 1000 lux no palco onde estará o 
palestrante.  
O auditório com capacidade para 2.000 (duas mil) pessoas deverá ser dotado de 03 
(três) projetores multimídia 03 (três) projetores multimídia de no mínimo 5.000 (cinco 
mil) lumens com 01 (uma) tela de projeção central e duas laterais, sendo que as telas 
deverão ser instaladas de forma que a imagem projetada não sofra interferência caso 
alguém passe entre o projetor e a tela, sonorização, 05 microfones sem fio e 02 (dois) 
microfones auriculares, 01 (um) notebook, com as seguintes configurações mínimas: 
02 (duas) entradas USB, 01 (uma) entrada HDMI e 01 (uma) entrada VGA. Importante 
ressaltar que as caixas de som deverão ser instaladas proporcionalmente ao redor de 
todo o auditório de forma a permitir uma sonorização uniforme em todo o ambiente. 
Todos os cabos e fios não deverão estar soltos ou visíveis. Iluminação: Mínimo de 500 
lux no auditório e 1000 lux no palco onde estará o palestrante. 
 
Os equipamentos de áudio, vídeo e iluminação deverão ser disponibilizados durante 
todo o período da locação, incluindo a montagem. 
 
Item 3 – Prestação de serviços de operadores de áudio, vídeo e iluminação, durante 
todo o período de locação. 



 
 

 
Item 4 – Prestação de serviços de sala, com a disponibilização de 40 (quarenta) galões 
de água de 20 (vinte) litros cada e 60 (sessenta) garrafas de café de 1,8 litro cada, os 
quais poderão ser servidos em copos descartáveis apropriados para os auditórios e, 
para a sala de apoio aos palestrantes, diretoria e autoridades, deverá ser montada 
uma mesa com petit fours  variados para aproximadamente 30 (trinta) pessoas em 
quantidade necessária à duração do evento, garrafas de café, galões de água e caixas 
de suco que deverão ser servidos em copos de vidro de semi cristal de 
aproximadamente 390 ml e  xícaras para café com pires em porcelana esmaltada 
branca. 
 
Item 5 – Fornecimento de kits lanche: Após o intervalo do almoço, deverá ser fornecido 
kits lanche para 2.300 (duas mil e trezentas) pessoas, com os seguintes itens: 1 (um) 
suco de caixinha sabor uva de no mínimo 200 ml, 01 (uma) barra de cereal ou 
chocolate de no mínimo 20 gramas, 01 (um) pacote de biscoito salgado de no mínimo 
26 gramas e 01 (um) bolinho doce, de sabores variados, de no mínimo 40 gramas. Os 
itens deverão estar acondicionados em recipiente plástico, tipo caixa, resistente de 
ótima qualidade. Os kits lanche deverão ser entregues pela contratada a todos os 
participantes do evento. 
 
Item 6 – Locação de 10 (dez) vagas de garagem cobertas, das 8h:00min às 19h00mim. 
 
Item 7-  Credenciamento:  
 
Sistema de inscrição online: responsável por controle de quantidade de inscritos, 
controle de vagas, emissão de confirmação de inscrição, relatório. 
 
Secretaria de inscrição e credenciamento no dia do evento: sistema de 
credenciamento eletrônico, relatórios para o atendimento no evento, impressão de 
etiquetas/crachás e certificados. 
 
Emissão de certificado, através da leitura dos crachás dos participantes. 
 
A empresa ficará responsável por fornecer os insumos, equipamentos e profissionais 
em quantidade suficiente para atender o evento, bem como por outros itens que sejam 
necessários. 
 
O horário de credenciamento dos participantes no dia do evento será de 08:00 às 
18:00 hs. 
 
Item 8 - Tradução simultânea 
 
Deverá ser feita tradução simultânea, inglês, português, inglês, para 300 (trezentos) 
participantes do evento pelo período de aproximadamente 01h30 (uma hora e trinta 
minutos), incluindo equipamentos e cabine de transmissão. 
 
Item 9 - Gravação do evento 
 



 
 

Captação de imagens e de áudio da mesa de som utilizando no mínimo 02 (duas) 
câmeras filmadoras digitais profissionais de alta resolução, editado e entregue em 
mídia digital, 03 (três) cópias, em até 15 (quinze) dias após o evento, contendo a 
gravação do evento na íntegra e vídeo clip demonstrativo do evento, todos em 03 
cópias. 
 
6 – DAS ESPECIFICAÇÕES COMUNS AOS ESPAÇOS/ESTABELECIMENTOS 
 
O estabelecimento declinado no item 1, do lote 1, deverá localizar-se a um raio 
máximo de 25 (vinte e cinco) km da sede do CREFITO-4, situada na Rua da Bahia, 
1148, 8º andar, conjunto 831, Centro, Belo Horizonte/MG, Cep 30160-906, 
necessitando possuir acesso wireless à internet, para uso de no mínimo 12 (doze) 
pessoas, e deverá estar localizado a um raio aproximado de 150 metros de 
restaurantes e estacionamentos. 
 
O estabelecimento deverá contar com as seguintes instalações: 
 
A. Instalações sanitárias dimensionadas e compatíveis para o número de pessoas 
previstas, inclusive no que se refere a instalações adaptadas a pessoas com 
necessidades especiais. 
B. Condições de acessibilidade plena, em especial aos portadores de necessidades 
especiais. 
C. Os móveis colocados à disposição deverão estar em bom estado de conservação e 
manutenção, não podendo apresentar: arranhões visíveis, estofamento manchado, 
furado ou rasgado, vidros trincados ou quebrados, marcas de ferrugem ou 
revestimentos descascados, instabilidades, estruturas descoladas ou quebradas, ou 
qualquer defeito que possa colocar em risco a segurança dos usuários desses artigos. 
D. As instalações físicas do espaço deverão estar em bom estado de conservação, 
não podendo apresentar: pintura descascada, mofo, vidros quebrados ou trincados, ou 
qualquer defeito que possa comprometer seu estado de conservação. 
 
7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
A despesa decorrente da contratação correrá pela seguinte dotação orçamentária: 
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Festividades, Recepções, Hospedagem e Homenagem. 
 
 
8 – DOS DEVERES DA CONTRATADA  
 
8.1 – Indicar, no prazo de até 02 (dois) dias a contar da assinatura do contrato, o local 
onde será realizado os eventos, a fim de que o CONTRATANTE possa verificar o 
atendimento dos requisitos declinados, por meio de visita técnica ao local, neste 
Termo de Referência. Em caso de recusa, pelo não atendimento das condições aqui 
estabelecidas, outro local deverá ser indicado pela CONTRATADA, no prazo máximo 
de 02 (dois) dias. 
8.2 – Realizar o serviço, nas condições definidas neste Termo de Referência.  
8.3 – Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de 
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem 



 
 

devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os 
mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o contratante.  
8.4 – Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao contratante ou 
a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 
estiver sujeita.  
8.5 – Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado. 
8.6 – Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços.  
8.7 – Indicar, no prazo de 02 (dois) dias a contar da assinatura do ajuste, preposto 
para representá-la durante a execução do contrato.  
8.8 – Dar ciência ao contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar na execução do contrato.  
8.9 – Cumprir todas as normas de segurança constantes das legislações pertinentes, 
sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas 
por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de sua imprudência, negligência e 
imperícia.  
8.10 – Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do contratante, 
prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações obriga-
se a atender prontamente.  
8.11 – Prestar os serviços obedecendo às quantidades requisitadas, dias, horários, 
prazos e locais estabelecidos. 
8.12 – Proceder à substituição dos produtos considerados impróprios para o consumo, 
se for o caso. 
8.13 – Mediante solicitação do contratante, proceder mudanças nos dias e horários da 
prestação de serviços, sempre que houver necessidade, obedecido o disposto no 
subitem 3.3, deste TR. 
8.14 – Disponibilizar, ao contratante, os espaços destinados à realização dos eventos 
após prévia vistoria, consignada em laudo próprio, assinado pelos contratantes, com o 
escopo de relacionar os bens móveis que o guarnecem, bem como descrever seu 
estado de conservação e demais benfeitorias. 
8.15 – Manter, durante a execução do contrato, todas as condições que possibilitaram 
sua contratação. 
8.16 – Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato, 
sem a anuência prévia e por escrito do contratante. 
 
9 – DOS DEVERES DO CONTRATANTE  
 
9.1 – Responsabilizar-se por quaisquer danos aos móveis, instalações, benfeitorias, 
equipamentos ou materiais, conforme laudo a ser realizado, ficando obrigado a repará-
los, em sendo possível, ou a substituí-los, às suas expensas, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis contados da sua notificação. 
9.2 – Responsabilizar-se pela verificação dos alvarás e licenças necessários e 
expedidos pelas repartições públicas competentes, bem como aquelas exigidas pelas 
associações de direitos autorais. 
9.3 – Proporcionar condições para que a contratada possa cumprir as obrigações 
pactuadas. 
9.4 – Notificar, por escrito, à contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.  



 
 

9.5 – Comunicar à contratada todas e quaisquer acontecimentos relacionados com a 
execução do contrato. 
9.6 – Exercer a fiscalização do contrato por servidor especialmente designado, na forma 
da Lei nº 8.666/93, sem excluir nem reduzir a responsabilidade da contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não 
existirá corresponsabilidade do contratante.  
9.7 – Em havendo alteração ocasional dos dias previstos para realização dos eventos, 
comunicar à contratada com antecipação de 72 (setenta e duas) horas, para que a 
mesma decline a disponibilidade de outras datas, horários e locais. 
 
10 – DO PAGAMENTO 
 
10.1 – O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento, pelo 
contratante, do documento de cobrança correspondente e aceito o objeto contratado. 
10.1.1 – O pagamento decorrente de despesa cujo valor não ultrapasse o limite de que 
trata o inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666, de 1993, será efetuado no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
11. DA EXPEDIÇÃO E AUTORIZAÇÃO 
 
Este termo de Referência foi expedido na cidade de Belo Horizonte em 23 de agosto 
de 2016 pela Assessoria de Comunicação do CREFITO-4 conforme decreto 
5.450/2005 – art. 9 § 2º por: 
 
 

________________________________________ 
CÍNTIA CRISTINA FERREIRA COSTA 

ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO 
 
 

  
12. DA APROVAÇÃO 
Aprovo este Termo de Referência ressaltando que todos os preceitos legais 
pertinentes deverão ser obedecidos, em especial as diretrizes supracitadas. 
 
 
 

_____________________________ 
DR. ANDERSON LUÍS COELHO 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 



 
 

 
TERMO DE PROPOSTA  

(ESTE DOCUMENTO SOMENTE DEVERÁ SER APRESENTADO APÓS A FASE 
DE DISPUTA) 

  
À 
 
Comissão Permanente de Licitação 
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO n° XX/2015  
Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao 
objeto desta licitação, bem como as informações, condições da proposta e 
declarações exigidas no Edital do pregão acima citado. 
 
1. Identificação do Licitante:   

• Razão Social:   
• CNPJ e Inscrição Estadual:   
• Endereço completo:   
• Telefone, fax, e-mail:   
• Banco, Agência e nº da conta corrente:  

  
2. Condições Gerais da Proposta:   

• A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua 
apresentação.  
  

3. Pelo presente, a empresa acima qualificada, por meio do signatário, que 
legalmente a representa, declara e garante que:  
 

 examinou cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceita todas as 
condições nele estipulados e que, ao assinar a presente declaração, 
renuncia ao direito de alegar discrepância de entendimento com relação ao 
Edital;  
  

 que cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do 
menor, contida na Lei nº 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 
1988;  
  

 que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para 
cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação;  
  

 que sua proposta engloba todas as despesas referentes à prestação dos 
serviços e produtos, bem como todos os tributos, seguros, encargos sociais, 
trabalhistas, equipamentos e quaisquer outras despesas que incidam ou 
venham incidir sobre o objeto da licitação.  
  

 inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação.   
4. Planilha de preços  

 

Item Especificações Quantidade Valor Valor  



 
 

 Unitário 

Total  
    
      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 
(Assinatura do Representante legal) Nome do Signatário:  

CPF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO III 



 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 

 
A empresa...................., CNPJ nº .................. neste ato representada por seu 
representante legal, abaixo assinado, declara, em cumprimento ao disposto no inc. V 
do art. 27 da Lei nº 8.666/93, que, obedecendo ao estabelecido no inc. XXXIII do art. 
7º da Constituição Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre.  
(Acrescentar, se for o caso) 
Declara que emprega menor de dezesseis e maior de quatorze anos exclusivamente 
na condição de aprendiz. 
 
_________________, de _________ de 2015. 
 
 

__________________________________________________________ 
Qualificação do representante legal (ex.: sócio gerente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 



 
 

 
CONTRATO NÚMERO XX/2015 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI FAZEM O CONSELHO 
REGIONAL DE FISIOTERAPIA E 
TERAPIA OCUPACIONAL 4ª REGIÃO 
E A____ 

 
 
Por  este  instrumento  particular  e  na  melhor  forma  de  direito  de  um  lado  o 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 4ª 
REGIÃO – CREFITO 4 inscrito no CNPJ sob o nº 21.947.619/0001-88, estabelecido 
na Rua da Bahia, 1148 – 8º Andar – Conj. 831 – Centro – Belo Horizonte / MG – CEP 30160-
906, neste ato representado por seu Presidente, Anderson Luís Coelho, portador da 
cédula de identidade nº_________, CPF_________   doravante   denominada   
CONTRATANTE,   e   de outro a   empresa ______________, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ____________, estabelecida na 
_____________, por seu representante legal,  Sr. __________, 
RG_________CPF_____________, doravante denominada CONTRATADA. Pelas 
partes é dito que o presente contrato é celebrado em decorrência do Procedimento 
Administrativo nº XXX/15 tem justo e acordado, entre si as seguintes cláusulas e 
condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 – Locação de 2 auditórios, de equipamentos de áudio, vídeo, iluminação, de vagas 
de garagem, prestação de serviço de operadores de áudio, vídeo e iluminação, de 
sala, fornecimento de kits lanche, credenciamento dos participantes do evento, serviço 
de tradução simultânea e gravação do I Fórum de Prerrogativas e Práticas Científicas 
do CREFITO-4: Pilates Clínico  para Fisioterapeutas e Integração Sensorial para 
Terapeutas Ocupacionais. 
1.1.1 – O evento será realizado no dia 08/10/2016 no horário de 09:00 às 18:00 hs. 
1.1.2 - O credenciamento dos participantes no dia do evento será realizado no horário 
de 08:00 às 18:00 hs. 
1.2 – A alteração ocasional do dia e horário previsto na subcláusula 1.1.1 ocasionará a 
renegociação do planejamento da execução, devendo a CONTRATADA ser informada 
com antecipação de 72 (setenta e duas) horas, para que decline a disponibilidade de 
outra datas, horário e local. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 
 
2.1 –  Locação em forma de auditório, sendo um auditório para 300 (trezentas) pessoas 
e outro para 2.000 (duas mil) pessoas no dia 07/10/2016 para montagem e testes de 
equipamentos e dia 08/10/2016  das 09:00 às 18:00 hs para realização do evento. 
Espaço formato auditório, privativo, amplo, mobiliado com porta bandeira de 03 (três) 
mastros, climatizado e apropriado para realização de encontros, seminários ou 
palestras.  



 
 

2.1.1. Espaços formato auditório, privativo, amplo, mobiliado com porta bandeira de 03 
(três) mastros, climatizado e apropriado para realização de encontros, seminários ou 
palestras.  
2.1.1.1. O espaço deve ser separado em 04 (quatro) ambientes distintos, sendo um 
para o receptivo/credenciamento dos participantes, um para apoio aos palestrantes, 
diretoria e autoridades e os outros dois para a realização do evento propriamente dito, 
todos com ar condicionado e serviço de sala. 
2.1.1.2 - Os espaços deverão estar localizados no mesmo estabelecimento. 
 
2.2 – Locação de equipamentos de áudio, vídeo e iluminação: O auditório com 
capacidade para 300 (trezentas) pessoas deverá ser dotado de 01 (um) projetor 
multimídia com 01 (uma) tela de projeção central de, no mínimo, 3.000 (três mil) 
lumens, sendo que a tela deverá ser instalada de forma que a imagem projetada não 
sofra interferência caso alguém passe entre o projetor e a tela, sonorização, 02 
microfones sem fio e 01 microfone auricular, 01 (um) notebook, com as seguintes 
configurações mínimas: 02 (duas) entradas USB, 01 (uma) entrada HDMI e 01 (uma) 
entrada VGA. As caixas de som deverão ser instaladas proporcionalmente ao redor de 
todo o auditório de forma a permitir uma sonorização uniforme em todo o ambiente. 
Todos os cabos e fios não deverão estar soltos. Iluminação: Mínimo de 500 lux no 
auditório e 1000 lux no palco onde estará o palestrante.  
O auditório com capacidade para 2.000 (duas mil) pessoas deverá ser dotado de 03 
(três) projetores multimídia de no mínimo 5.000 (cinco mil) lumens com 01 (uma) tela 
de projeção central e duas laterais, sendo que as telas deverão ser instaladas de 
forma que a imagem projetada não sofra interferência caso alguém passe entre o 
projetor e a tela, sonorização, 05 microfones sem fio e 02 (dois) microfones 
auriculares, 01 (um) notebook, com as seguintes configurações mínimas: 02 (duas) 
entradas USB, 01 (uma) entrada HDMI e 01 (uma) entrada VGA. As caixas de som 
deverão ser instaladas proporcionalmente ao redor de todo o auditório de forma a 
permitir uma sonorização uniforme em todo o ambiente. Todos os cabos e fios não 
deverão estar soltos ou visíveis. Iluminação: Mínimo de 500 lux no auditório e 1000 lux 
no palco onde estará o palestrante. 
Os equipamentos de áudio, vídeo e iluminação deverão ser disponibilizados durante 
todo o período da locação, incluindo a montagem. 
2.3 – Prestação de serviços de operadores de áudio, vídeo e iluminação, durante todo o 
período de locação, durante todo o período do evento. 
2.4 – Prestação de serviços de sala, com a disponibilização de 40 (quarenta) galões de 
água de 20 (vinte) litros cada e 60 (sessenta) garrafas de café de 1,8 litro cada, os 
quais poderão ser servidos em copos descartáveis apropriados para os auditórios e, 
para a sala de apoio aos palestrantes, diretoria e autoridades, deverá ser montada 
uma mesa com petit fours  variados para aproximadamente 30 (trinta) pessoas em 
quantidade necessária à duração do evento, garrafas de café, galões de água e caixas 
de suco que deverão ser servidos em copos de vidro de semi cristal de 
aproximadamente 390 ml e  xícaras para café com pires em porcelana esmaltada 
branca. 
2.5 – Fornecimento de kits lanche após o intervalo do almoço, para 2.300 (duas mil e 
trezentas) pessoas, com os seguintes itens: 1 (um) suco de caixinha sabor uva de no 
mínimo 200 ml, 01 (uma) barra de cereal ou chocolate de no mínimo 20 gramas, 01 
(um) pacote de biscoito salgado de no mínimo 26 gramas e 01 (um) bolinho doce, de 
sabores variados, de no mínimo 40 gramas. Os itens deverão estar acondicionados 



 
 

em recipiente plástico, tipo caixa, resistente de ótima qualidade. Os kits lanche 
deverão ser entregues pela contratada a todos os participantes do evento. 
2.6 – Locação de 10 (dez) vagas de garagem cobertas, das 8h:00min às 19h00mim. 
2.7 - Sistema de inscrição online: responsável por controle de quantidade de inscritos, 
controle de vagas, emissão de confirmação de inscrição, relatório. 
Secretaria de inscrição e credenciamento no dia do evento: sistema de 
credenciamento eletrônico, relatórios para o atendimento no evento, impressão de 
etiquetas/crachás e certificados. 
Emissão de certificado, através da leitura dos crachás dos participantes. 
A empresa ficará responsável por fornecer os insumos, equipamentos e profissionais 
em quantidade suficiente para atender o evento, bem como por outros itens que sejam 
necessários. 
O horário de credenciamento dos participantes no dia do evento será de 08:00 às 
18:00 hs. 
2.8 - Tradução simultânea, inglês, português, inglês, para 300 (trezentos) participantes 
do evento pelo período de aproximadamente 01h30 (uma hora e trinta minutos), 
incluindo equipamentos e cabine de transmissão. 
2.9 - Captação de imagens e de áudio da mesa de som utilizando no mínimo 02 (duas) 
câmeras filmadoras digitais profissionais de alta resolução, editado e entregue em 
mídia digital, 03 (três) cópias, em até 15 (quinze) dias após o evento, contendo a 
gravação do evento na íntegra e vídeo clip demonstrativo do evento, todos em 03 
cópias. 
2.10 – O estabelecimento declinado no item 2.1, deverá localizar-se a um raio máximo 
de 25 (vinte e cinco) km da sede do CREFITO-4, situada na Rua da Bahia, 1148, 8º 
andar, conjunto 831, Centro, Belo Horizonte/MG, Cep 30160-906, necessitando 
possuir acesso wireless à internet, para uso de no mínimo 12 (doze) pessoas, e 
deverá estar localizado a um raio aproximado de 150 metros de restaurantes e 
estacionamentos. 
2.11 – O estabelecimento deverá contar com as seguintes instalações: 
2.11.1 - Instalações sanitárias dimensionadas e compatíveis para o número de 
pessoas previstas, inclusive no que se refere a instalações adaptadas a pessoas com 
necessidades especiais. 
2.11.2 - Condições de acessibilidade plena, em especial aos portadores de 
necessidades especiais. 
2.11.3 - Os móveis colocados à disposição deverão estar em bom estado de 
conservação e manutenção, não podendo apresentar: arranhões visíveis, estofamento 
manchado, furado ou rasgado, vidros trincados ou quebrados, marcas de ferrugem ou 
revestimentos descascados, instabilidades, estruturas descoladas ou quebradas, ou 
qualquer defeito que possa colocar em risco a segurança dos usuários desses artigos. 
2.11.4 - As instalações físicas do espaço deverão estar em bom estado de 
conservação, não podendo apresentar: pintura descascada, mofo, vidros quebrados 
ou trincados, ou qualquer defeito que possa comprometer seu estado de conservação. 
 
CLÁSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 
 
O presente contrato está vinculado ao processo licitatório nº 074/2016, modalidade 
pregão eletrônico nº 010/2016, tipo menor preço por lote. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 



 
 

 
A despesa decorrente da contratação correrá pela seguinte dotação orçamentária: 
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Festividades, Recepções, Hospedagem e Homenagem. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO 
 
O presente contrato terá início na data de sua assinatura e vigorará até o dia 
31.12.2016. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
6.1 – Pagará o CONTRATANTE a importância total de _______________, relativo aos 
serviços contratados descritos na cláusula 2 deste contrato. 
6.2 – O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento, pelo 
CONTRATANTE, do documento de cobrança correspondente e aceito o objeto 
contratado, acompanhados das seguintes certidões: 
a-Prova de regularidade fiscal, mediante apresentação de Certidão Negativa de 
Débitos ou Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, relativos as Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais 
previstas na lei; 
b- Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal – CEF, mediante apresentação do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
c- Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos 
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede da 
contratada na forma da lei; 
d- Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos 
Municipais da sede da contratada, mediante apresentação de Certidão Negativa de 
Débitos ou Certidão Positiva com efeito Negativa ou documento equivalente do 
Município sede da contratada na forma da lei; 
e- Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou de 
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos Negativos, emitida pelo Tribunal 
Superior do Trabalho.   
6.3 - Constatada qualquer divergência ou irregularidade na documentação, esta será 
devolvida à CONTRATADA para as devidas correções.   
6.4 -  O pagamento está condicionado à entrega total dos itens solicitados no pedido. 
Não havendo entrega da totalidade ou irregularidade de itens, o pagamento só será 
efetivado após as devidas correções.    
6.5 - O pagamento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil 
subsequente, caso não haja expediente na data prevista;   
6.6 - A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida à contratada para 
retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias 
que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.  
6.7.O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo constante da Proposta, 
bem como o indicado para consulta durante a fase de habilitação.  
6.8 – O pagamento será efetivado mediante boleto ou depósito bancário na conta-
corrente de titularidade da CONTRATADA, cujos dados são os seguintes: _________ 



 
 

6.9 – O CONTRATANTE fará retenção, com repasse ao órgão arrecadador, de tributo 
ou contribuição determinada por legislação específica. 
6.10 – A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido. 
6.11 – O CONTRATANTE deduzirá do montante a ser pago os valores 
correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 
6.12 – O desconto de qualquer valor no pagamento devido à CONTRATADA será 
precedido de processo administrativo no qual serão garantidos o contraditório e a 
ampla defesa, com os recursos e meios que lhe são inerentes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DEVERES DA CONTRATADA  
 
7.1 – Indicar, no prazo de até 02 (dois) dias a contar da assinatura do contrato, o local 
onde será realizado o evento, a fim de que o CONTRATANTE possa verificar o 
atendimento dos requisitos declinados, por meio de visita técnica ao local, neste 
Termo de Referência. Em caso de recusa, pelo não atendimento das condições aqui 
estabelecidas, outro local deverá ser indicado pela CONTRATADA, no prazo máximo 
de 02 (dois) dias. 
7.2 – Realizar os serviços, nas condições definidas na cláusula segunda.  
7.3 – Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de 
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem 
devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os 
mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE.  
7.4 – Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua 
ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou 
legais a que estiver sujeita.  
7.5 – Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado. 
7.6 – Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços.  
7.7 – Indicar, no prazo de 02 (dois) dias a contar da assinatura do ajuste, preposto 
para representá-la durante a execução do contrato.   
7.8 – Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar na execução do contrato.  
7.9 – Cumprir todas as normas de segurança constantes das legislações pertinentes, 
sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas 
por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de sua imprudência, negligência e 
imperícia.  
7.10 – Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE, 
prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações obriga-
se a atender prontamente.  
7.11 – Prestar os serviços obedecendo às quantidades requisitadas, dias, horários, 
prazos e locais estabelecidos. 
7.12 – Proceder à substituição dos produtos considerados impróprios para o consumo, 
se for o caso. 
7.13 – Mediante solicitação do CONTRATANTE, proceder mudança no dia e horário da 
prestação de serviços, sempre que houver necessidade, obedecido o disposto na 
subcláusula 1.2. 



 
 

7.14 – Disponibilizar, ao CONTRATANTE, o espaço destinado à realização do evento 
após prévia vistoria, consignada em laudo próprio, assinado pelos contratantes, com o 
escopo de relacionar os bens móveis que o guarnecem, bem como descrever seu 
estado de conservação e demais benfeitorias. 
7.15 – Manter, durante a execução do contrato, todas as condições que possibilitaram 
sua contratação. 
7.16 – Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato, 
sem a anuência prévia e por escrito do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA – DEVERES DO CONTRATANTE 

 
8.1 – Responsabilizar-se por quaisquer danos aos móveis, instalações, benfeitorias, 
equipamentos ou materiais, conforme laudo a ser realizado, ficando obrigado a repará-
los, em sendo possível, ou a substituí-los, às suas expensas, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis contados da sua notificação. 
8.2 – Responsabilizar-se pelos alvarás e licenças necessários e expedidos pelas 
repartições públicas competentes, bem como aquelas exigidas pelas associações de 
direitos autorais. 
8.3 – Proporcionar condições para que a CONTRATADA possa cumprir as obrigações 
pactuadas. 
8.4 – Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.  
8.5 – Comunicar à CONTRATADA todos e quaisquer acontecimentos relacionados com 
a execução do contrato. 
8.6 – Exercer a fiscalização do contrato por servidor especialmente designado, na forma 
da Lei nº 8.666/93, sem excluir nem reduzir a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não 
existirá co-responsabilidade do contratante.  
8.7 – Em havendo alteração ocasional dos dias previstos para realização dos eventos, 
comunicar à CONTRATADA com antecipação de 72 (setenta e duas) horas, para que 
a mesma decline a disponibilidade de outras datas, horários e locais. 
 
CLÁUSULA NONA: DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO 
 
O recebimento definitivo ocorrerá 05 (cinco) dias corridos da realização do evento e 
deverá ser formalizado. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES 
 
10.1 – Poderá o CONTRATANTE rescindir a avença se ocorrer quaisquer dos motivos 
previstos nos incisos I a XII, XVII e XVIII, do artigo 78, da Lei nº 8.666/93. 
10.2 – A rescisão do contrato poderá ser: 
10.2.1 – Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII, do artigo 78, da Lei 8.666/93;  
10.2.2 – Amigável, por acordo entre a partes, reduzida a termo no processo licitatório, 
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 
10.2.3 – Judicial, nos termos da legislação vigente. 
10.3 – A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 



 
 

10.4 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE, garantida a 
defesa prévia, poderá aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas no artigo 7º, 
da Lei nº 10.520/2002 e no artigo 28, do Decreto nº 5.450/2005, sem prejuízo das 
perdas e danos. 
10.4.1 – A penalidade de multa será no percentual de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato. 
10.5 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
10.6 – O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA ao 
pagamento de multa no percentual de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor do ajuste, podendo o CONTRATANTE optar 
pela rescisão unilateral, aplicando as sanções previstas na Lei nº 10.520/2002 e no 
Decreto nº 5.450/2005. 
10.7 – O valor das multas aplicadas poderá ser descontado de quantia devida pelo 
CONTRATANTE à CONTRATADA, ou ser pago por meio de guia própria, no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
11.1 – Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65, da Lei nº 
8.666/93. 
11.1.1 – Nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA fica 
obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se fizerem 
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 
11.1.2 – Fica acordado que as supressões poderão exceder o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 
Quaisquer controvérsias advindas do presente contrato serão dirimidas na Justiça 
Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, em Belo Horizonte. 
 
E assim, por estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente contrato, em 
03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais. 
 

 
 

Belo Horizonte,_________________________ 
 
 
 
 

____________________________________________ 
CONTRATADA 

 
 
 
 
 



 
 

___________________________________________  
CONTRATANTE  

 
 
TESTEMUNHAS:  
 
1ª___________________________________________ 

RG___________________CPF ____________________ 

2ª___________________________________________ 

RG___________________CPF ____________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


